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Ha tillit till att ungdomarna klarar att ta ansvar 
för de val de gör
Ta ett kliv tillbaka som vuxen trots att det känns 
svårt. Se till att ändå finnas där för att stötta om det 
behövs. Tänk i små steg och gör eleverna mer och 
mer delaktiga gång för gång.

Tänk inte att alla måste vara delaktiga i allt! 
I början är det lätt att tänka att alla ska vara delakti-
ga i allt. Men det behöver inte handla om delaktighet 
i alla steg.  Ta reda på vad som är viktigast för elever-
na själva att påverka. 

Skapa ökad delaktighet i de aktiviteter ni redan 
har
Inventera de aktiviteter som redan finns och tänk 
nytt. Hur kan eleverna bli mer delaktiga i dem? Tänk 
igenom hur ungdomarna kan ges inflytande både på 
individ- och gruppnivå. Tänk på genusaspekter och 
försök få med både killar och tjejer i grupperna. In-
för konkreta metoder för att jobba med delaktighet i 
undervisningen och i övrigt arbete. Det kan exem-
pelvis handla om att ta en kvarts möte i början på 
varje lektion för att prata med eleverna, fråga vad de 
vill göra och återkoppla till tidigare diskussioner.  

Bygg projektet på en samsyn och kunskap om del-
aktighet och inflytande 
Vad menar vi med delaktighet och inflytande? Det är 
viktigt att få med samtliga lärare och all övrig perso-

nal på banan. Det är tankeprocesser som ska ändras 
och då gäller det att alla känner sig inkluderade för 
att någon förändring ska kunna ske. Mycket handlar 
om utbildning. Det är viktigt att förstå grunden/tan-
ken bakom ökade delaktighet/inflytande för att få in 
det i arbetsmetoderna. Ta del av och förankra arbetet 
i forskning och försök fortlöpande hålla er uppdate-
rade.

Behåll fokus på de aktiviteter ni gemensamt be-
stämt er för att genomföra
Gör verkligen det som kommer fram att ni vill göra 
(även om ni inte gjort det förut), annars blir många 
som varit med i idéfasen besvikna. Även om det 
många nya och idéer kommer fram under projektets 
gång är det viktigt att hålla fokus på det som be-
stämts. Skapa en bank med idéer som ni kan ta tag i 
allt eftersom. 

För att kunna genomföra ett seriöst delaktighets-
projekt krävs resurser i form av tid och pengar
Tänk på att det tar tid och resurser att jobba med 
delaktighetsprojekt. Planera för att lärare kommer 
att behöva gå upp i arbetstid för att hinna med! Det 
krävs ofta pengar för att genomföra många bra idé-
er. Låt ungdomarna vara delaktiga – de är duktiga 
på att komma på nya metoder att söka och samla in 
pengar!

Var medveten om att vissa former av inflytan-
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de inte garanterar allas inflytande
De elever som inte är med i ett omfattande delak-
tighetsprojekt kan lätt drabbas – fundera redan i ett 
tidigt skede på hur det kan undvikas på just er Kul-
turskola. 

Sök och ta emot input utifrån
Koppla in andra organisationer på ett tidigt skede. 
Bjud in föreläsare och ordna workshops.

Ordna en kick off
Då blir det tydligt att hela skolan dragit igång med 
en ny satsning.

Filma varandra under en lektion
Hur ser delaktigheten ut på lektionerna? Det är 
hemskt jobbigt men också väldigt lärorikt att se sig 

själv på film. Gör arbetsgrupper där ni tittar tillsam-
mans – var noga med att hålla det i en positiv anda.

Gör ett läger
Dagsläger eller helgläger är ett uppskattat och effek-
tivt sätt att skapa gemenskap och att få loss tid att re-
petera inför exempelvis en julshow där eleverna har 
stort inflytande.

Ha en temavecka
Frilägg en vecka från undervisning och låt eleverna 
bestämma vad de vill göra istället. Inled den veckan 
med en idéfas. 

Samverkan med andra kulturskolor
Ordna gemensamma kompetensutvecklingstillfällen 
eller konferenser om delaktighet och inflytande. 

forts. Planerade insatser


