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Gör rätt från början 
Ta med ungdomarna från start men inventera och 
arbeta samtidigt med personalen och deras inflytan-
de i verksamheten.  Våga fråga barnen och ungdo-
marna vad de tycker om olika delar verksamheten. 
Ett bra sätt kan vara att låta deltagare i projektet 
intervjua andra deltagare. Glöm inte att få med de 
yngsta barnen också! Var inläst och ta stöd av Barn-
konventionen.

Ta hjälp utifrån och inspireras av andra
Lär både av experter och andra kulturskolor. Studera 
effekten av ökad delaktighet i andra sammanhang. 
Ta in en inspiratör och ha en uppstartsdag med pe-
dagoger och ungdomar. Försök i största möjliga mån 
skapa förutsättningar för all personal att medverka i 
projektet. 

Löp linan ut
Ber du om idéer måste du också ge förutsättningar 
och ramar för att sätta fokus på frågan. 

Våga utmana och stå på dig
Kör ni fast - gå djupare och fråga vilka normer som 
styr er verksamhet idag. Utmana både dina egna och 
andras föreställningar om hur ni arbetar med delak-
tighet och inflytande. Ha inte en färdig bild av hur 
inflytande ser ut. Fråga er om det finns andra nivåer, 
aspekter, förhållningssätt att arbeta med än de som 
ni redan arbetar med idag. 

Ha kortsiktiga och långsiktiga mål

Börja i liten skala med skarpa projekt som är möjliga 
att genomföra inom en relativt snar framtid. Man 
måste uppleva framgång ganska snabbt för att be-
hålla elden och väcka mersmak och förståelse för vad 
elevinflytandet kan innebära. Låt samtidigt större 
förändringar i rutiner och arbetssätt ta tid. 

Bygg in löpande rutiner för ökad delaktighet i 
verksamheten
Tydliggör kraven och förväntningarna både i lärar-
nas uppdrag men även i form av årshjul som kan 
fånga upp kulturskolans utveckling i stort gällande 
delaktighet och inflytande. Ge kontinuerlig åter-
koppling till medarbetare och deltagare i projektet. 
Ta upp frågan om delaktighet och inflytande i ut-
vecklingssamtal med lärare. 

Utse en elevinflytandeambassadör i kollegiet
Hon eller han kan hjälpa att hålla frågan aktuell un-
der möten och skapa kontinuitet i arbetet. Ett dele-
gerat uppdrag skapar också engagemang och större 
ansvarskänsla. 

Skapa informella mötesplatser mellan pedagoger, 
elever och ledning
Det skapar möjligheter till en närmare relation mel-
lan personal och elever i verksamheten. Det bygger 
möjligheter till ökad dialog och inflytande i vardagen 
och - inte bara i enskilda projekt. 

Öka kulturskolans värde
Se utvecklingsarbetet som ett sätt att modernise-
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ra verksamheten och bli en mer attraktiv arbetsgiva-
re. Det stärker också argumenten kring kulturskolan 
som en viktig aktör i barn och ungdomars demokra-
tiska fostran. Genom mer engagerade medarbetare 
och ungdomar stärker du också kulturens ställning 
gentemot politikerna i kommunen. 

Lyft blicken mot kommunen
Försök sätta in den egna verksamheten i kommu-
nens övergripande strategi för en värdefull fritid för 
barn och unga. 

Utvärdera längs resans gång
Satsa på formativa utvärderingar som fångar pro-
cessen inte endast resultatet. Det gör det möjligt att 
korrigera projektet under tiden det pågår och inte 
bara dra slutsatser efter att det genomförts. 
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