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Använd metodmaterialet
för att testa olika metoder

Varför valde ni att gå med i ett projekt med fokus
på barn och ungas inflytande i musik- och kulturskolan?
– Vi tycker att det är helt nödvändigt att de vi är
till för, kommunens barn och unga både kan och får
vara med och påverka, utveckla och forma verksamheten. Det känns mycket värdefullt och roligt att få
hjälp med att utveckla barns och ungas delaktighet
och inflytande genom detta spännande projekt.
Hur bestämde ni på vilket sätt ni ville arbeta med
inflytande i ert projekt?
– Genom att lyssna på egna och andras erfarenheter. Vi bjöd till att börja med in ett drygt tjugotal av
våra elever att vara med och påbörja detta gemensamma utvecklingsarbete. Vi har på flera sätt också
gått ut på bredare sätt med hjälp av enkäten ”Du har
huvudrollen”, våra ensembler och lärare.
Vad är era viktigaste lärdomar gällande arbete
med inflytande?
– Barn och unga har gott om idéer för att utveckla

verksamheten.
– Det är jätteroligt och inspirerande att arbeta tillsammans med barn och unga.
– Lärarna tycker att detta arbete är både viktigt
och roligt.
Vilka dilemman och utmaningar har ni behövt
hantera på resans gång?
– Svårast är nog att få till tid för möten för alla inblandade.
– Ganska svårt också att få elever att lägga tid, just
nu är det en ganska liten grupp vi samarbetar med.
– Det är också mycket att tänka på - hur når vi så
många som möjligt, olika grupper mm.
Vilket är ert främsta tips till andra musik- och
kulturskolor som vill komma igång och arbeta
med inflytande?
– Gör det bara! Prova er fram och hitta ert eget
sätt! Använd metodmaterialet för att testa olika metoder.

Materialet är framtaget inom projektet ”Om vi fick bestämma” som syftat till att
utveckla former för barn och ungas delaktighet och inflytande i musik- och kulturskolors verksamhet. Projektet har finansierats av Allmänna Arvsfonden. Du
kan ta del av mer inspirationsmaterial från projektet på www.smok.se.

