
 

 

Kulturskolan 
 

 

Samverka – hur då? 
Process och workshops för dig som jobbar med 

samverkan i kulturskolan 

 
Här finns praktiska tips kring att främja, stärka och genomföra samverkan för att nå 
nya målgrupper och utveckla verksamheten. Föreslagna modeller och workshops 
grundar sig i olika slags teorier om samverkan och beprövade erfarenheter utifrån 
Arvsfondsprojektet Kulturskolan i Storstan - samverkan för minskat utanförskap. 

Hjälpfulla steg i arbetsprocessen är inspirerade ifrån IBA-metoden 1 
 
 
 
 

 Förbereda 
 
Kartlägg befintlig samverkan 
För den kulturskola som vill förbättra och effektivisera samverkan som strategi för 
utveckling, inleds arbetet med att kartlägga samverkan, samarbetspartners och de 
aktiviteter som just har pågått eller pågår i samverkan.   
 
 
Frågor att fundera kring: 

 Var pågår samverkan och vad syftar den till?  
 Fungerar pågående eller nyss avslutad samverkan 

bra?   
 Är samverkan väl förankrad i ledning?  
 Har vi goda relationer och uppnår vi gemensamma 

målsättningar?  

 

 
1 Med inspiration från IBA (Inquiry Based Approach) Westin, Calderon, 
Hellquist, 2016, Att leda samverkan  

Förbereda Engagera Genomföra Institutionalisera
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Prioritera och gör urval 
Utifrån mål, uppdrag och prioriterade målgrupper, fundera över vilka samarbeten 
som: 

1. är befintliga idag och som bör stärkas   
2. fungerar väl som de är 
3. är behov att pausa eller avslutas 

 
4. När ni gjort ett urval fundera över vilken slags kvalitet på samarbete eller 

samverkan som ni skulle vilja sikta på utifrån samverkanstrappan nedan. 
 

 
Bild: Vad vill vi uppnå med samverkan? Samverkansstrappan med inspiration från Arne 
Eriksson  
 
Inled ny samverkan 
Välj ut ett avgränsat geografiskt område eller ett sammanhang där barn och unga, 
som kulturskolan inte når i dagsläget, befinner sig på sin fritid. 
Kartlägg vilka andra aktörer och nyckelpersoner som är viktiga för barn och unga, i 
utvalt område eller sammanhang. Se till att lista flera olika aktörer, gärna från olika 
kategorier. Exempelvis:  

 Föreningslivet 
 Pågående områdesarbeten (samverkansplattformar) och mötesplatser  
 Andra kommunala aktörer och  
 Övriga: organisationer, näringsliv, bostadsbolag, privata eldsjälar m.fl. 

 
Dessa aktörer utgör nu ett underlag för nästa fas. 

 

 
 Engagera  

 
Ut och bygg nätverk!  
Utifrån din kartläggning, stärk befintlig samverkan eller inled ny samverkan genom 
att boka in möten både med vuxna och barn. Inled dialog och intervjua nyfiket. 
 
 

Samtal
• Informationsutbyte

Samsyn
• Gemensamma 

mål och resultat
• Synliga 

ambitionsnivåer 
hos respektive 
aktör

Samverkan
• Samordning i 

processer och 
strukturer

• Etablerade länkar 
och koordinering

Samhandling

• Aktörer agerar 
tillsammans mot 
målsättning (också 
oberoende av 
varandra), man tar 
beslut som gynnar 
det gemensamma

• Ett etablerat 
samverkanssyste
m med hållbara 
strukturer

TIPS! Om du vill nå 
barn i ett visst område 
är ofta aktörer redan 

samlade i ett pågående 
områdesarbete. Glöm 

inte att prata med 
föreningskonsulenter,  

de har oftast superkoll! 
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Förslag på frågeställningar: 
 Vad gör ni idag, aktiviteter, samarbeten, värdegrund och målsättningar?  
 Vem deltar och hur når ni ut till de som deltar?  
 Vilka behov och önskningar har de som deltar?  
 Hur görs barn och unga delaktiga i utvecklingen? 
 Känner ni till kulturskolan sedan innan? Hur kan kulturskolan kunna passa 

in utifrån behov och önskningar? 
 Känner ni någon annan aktör i området/sammanhanget som vi bör 

träffa/känna till? 
 Win-win. Prata om olika slags win-win som samverkan kan resultera i.  

 

Upprepa intervjuandet tills du hittar en aktör som ser mervärde av att inleda ett 
samarbete.  
 
Börja pröva i liten skala  
Förbered för att göra en aktivitet ihop, tänk likt en pilot och småskaligt, ett 
prövotillfälle så enkelt som det går. Planera tillsammans och konkretisera vad som 
krävs, lokaler, material, utrustning, vem som gör vad och tydliggör vilka roller som 
krävs. 
 
Bygg relation 
När vi börjar göra saker tillsammans lär vi också känna varandra mer på djupet. I 
vissa fall kan det vara svårt att få till ett engagemang för en aktivitet innan man har 
en relation, speciellt när vi möter vuxna, barn och unga som är ovana vid 
Kulturskolans aktiviteter. Relationsbygget är därför en stor del i att kunna få till bra 
och hållbara aktiviteter. Det är alltså inte bara en start på en aktivitet som skall ske 
utan det är också en förankringsfas som kräver sin tid. 
Ett nyfiket förhållningssätt, dialog och ödmjukhet inför att vi just har träffats präglar 
det vi gör.   

 
 Genomföra 

 
I denna fas får vi chansen att både pröva att genomföra och fortsätta dialogen, vi 
stärker vår relation och ibland pausar vi, eller t.o.m. avslutar den.  
 

 Genomför samarbetsaktivitet eller, allra helst, en serie av kontinuerliga 
aktiviteter. 

 Utvärdera gärna med deltagare och samarbetsparter varje gång eller i 
mitten av en serie aktiviteter 

 Fundera kring hur man kan skapa jämlika förutsättningar för att 
utvärdera och gör visuella utvärderingar som synliggör processen. 
Lämna gärna utvärderingar synliga i verksamheten så fler kan se eller 
fylla på. 

 Kommunicera framgångsfaktorer, utvärderingar och förbättringsförslag 
till samtliga aktörer som är med i processen. 
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Bygg djupare relationer - missförstånd och frustration 
Det är inte ovanligt att det i denna fas av processen uppstår missförstånd och brist 
på gemensam förståelse för vad vi skall göra tillsammans. Här följer några tips för 
att komma vidare: 
Tillsammans med samarbetspart: 

 Lyft det som skaver, red ut missförstånd och fundera tillsammans kring 
lösningar 

 Omformulera gärna roller och mål tydligare och skapa rutiner för 
kontinuerliga avstämningar. 

 Skapa ett gemensamt visionsdokument eller en överenskommelse som 
tydliggör och sammanfattar vad ni gör tillsammans, era möjligheter, syften 
och mål. 
   

Tillsammans med chef och medarbetare: 
 Få stöttning och förankra svårigheter och lösningsförslag med chef.  
 Prata gärna med andra kollegor, be om råd och lufta frustrationer 

 
 

 Institutionalisera 
 
Här skall det ”nya” bli en del av den redan ”etablerade” verksamheten. Båda 
organisationerna skall uppleva att de uppfyllt sina målsättningar. När vi har kommit 
till denna fas har vi arbetat hårt. Kanske har vi gått tillbaka till Förbereda – 
Engagera flera gånger eller så har vi stannat i genomförafasen i ungefär 1- 3 år för 
att komma hit. Nu finns verksamheten eller ”konceptet” tydligt formulerat i 
kulturskolans kommunikationsmaterial.  
 

 Fortsätt verksamhets- och kvalitetsutvecklingsarbetet och fortsätt att sprida 
framgångsfaktorer och lärande exempel i organisationen och till 
beslutsfattare.  

 Om det inte redan finns en överenskommelse eller någon slags skriftlig 
formulering– skapa gärna ett sådant dokument nu. Förnya dokumentet 
kontinuerligt.  
 

 
 

Samverkansfrämjande workshops 
 

Nedan följer några tillvägagångssätt som förbereder arbetet med samverkan på ett 
enkelt sätt. Dessa kan du som chef eller ansvarig för att driva samverkan 

genomföra helt själv, men även med grupper med ca 5 - 50 personer.  
 

Kartworkshop lokalt 
Syfte: 
Få överblick och kännedom om nuvarande kulturskoleverksamhet i ett visst 
område 
Synliggöra vita fläckar 
Få ett underlag för långsiktiga satsningar och strategisk verksamhetsplanering 
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Förbered:  

 Samla de lärare som arbetar i ett område och ha stora utskrivna kartor 
över området.  

 Post-it lappar i olika färger och pennor 
Gör så här: 

 Börja med att varje lärare sätter ut små lappar där hen arbetar och vad hen 
gör; verksamhetsform och målgrupp.  

 Sätt även ut mötesplatser som ni känner till, verksamhet och målgrupp.  
 Titta på kartan som ni gjort tillsammans. Vad ser ni? Vita fläckar i området? 

Vad vet ni om mötesplatserna? Vad vet ni om varandras verksamhet.  
 Redovisa för varandra vilka lappar ni har satt ut.  
 Prata tre och tre kring: vad tänker vi kring aktiviteterna vi gör?  

Redogör för frågorna för de andra grupperna: Är vi nöjda?  Får vi idéer 
kring vad vi vill göra mer? Vad kan vi stärka? Kan vi arbeta mer 
tillsammans för att få ett bättre resultat i området?  
 

Workshopledare sammanfattar diskussion och chef sammankallar till uppföljande 
möte. Kartan sparas gärna uppsatt i personalrum eller liknande   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kartläggning inför att inleda ny samverkan 
Syfte:  
Att engagera medarbetare i kommande satsningar på samverkan.  
Att inkludera fler perspektiv på vilka andra aktörer som är viktiga för barn och 
unga och vuxna i ett visst område eller sammanhang.  
Förbered:  
Använd post it lappar och utgå ifrån ett område eller olika sammanhang kopplat till 
målgrupper. 
Gör så här: 

 Fundera över om det finns det några aktörer ni känner sedan innan, finns 
det några ni borde lära känna för att nå specifika målgrupper?  

 Dela upp er i grupper. Brainstorma och skriv en lista på nya 
samverkanspartners, nämn minst en inom de olika kategorierna:  
 
o Föreningslivet 
o Pågående områdesarbeten (samverkansplattformar) och mötesplatser  
o Andra kommunala aktörer 
o Övriga: organisationer, näringsliv, bostadsbolag, privata eldsjälar m.fl. 

 
 Bestäm tillsammans med gruppen, målgrupp och syfte för samverkan 

kopplat till samverkansaktör 
 Varje grupp gör prioriteringar utifrån kartläggningar ovan och väljer ut en 

befintlig samverkanspart och en ny samverkanspart och motiverar varför 
man valt dessa.  

Tips! Kommunicera och dela kontaktuppgifter 
Dela material med adresslistor och aktiva samarbetspartner till de 
medarbetare som involveras i processen.  
För att inte riskera att samverkan bara blir bunden till en person är det viktigt 
att skapa ett dokument som man lätt kan dela med andra och att användbar 
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 En grupp i taget redogör för hela gruppen: vilka samverkanspartners de 
har prioriterat, målgrupp och syfte, och när de tror och vill att arbetet kan 
inledas. 
 

Workshopledare sammanfattar redovisningen och samlar in kartläggningar, chef 
återkopplar och planerar för nästa steg.  
 

 

 

 

 
Kartworkshop – med externa aktörer 
Ungefär samma kartworkshop som ovan kan man också göra tillsammans som en 
kickoff med externa aktörer eller större kommunal enhet. 
Syfte:  
Att få syn på varandras verksamheter i ett område  
Bidra till att personal från olika aktörer börjar lära känna varandra. 
Öka samverkan mellan olika aktörer 
Förbered: Bjud in andra kommunala aktörer och/eller föreningar i området (kanske 
utifrån genomförda kartläggningsworkshops ovan) och kulturskolans chefer och 
medarbetare. 
Skriv ut stora kartor. Det krävs en karta per max 10 personer. Små färgpluppar i 
lika många färger som enheter eller typ av samverkansparter. Dela upp grupper 
med 6-8 personer, blanda olika enheter eller föreningar.  
Gruppstorlek: 10- 40 personer 
Gör så här: 

 Klistra upp kartor på flera platser i rummet.  
 Låt grupperna samlas. Varje deltagare i gruppen sätter sin verksamhets 

”färgpluppar” på kartan och berättar kort om vad hen gör, vilken målgrupp 
och om eventuella befintliga samverkanspartners.  

 Varje deltagare sätter också en annan färgplupp för en plats den gillar bäst 
eller är sugen att veta mer om och redogör för sin grupp. 

 Gruppen får till uppgift att komma på en idé, en enstaka aktivitet eller 
verksamhet för barn och unga som de skulle kunna göra tillsammans.   

 Gruppen redovisar t.ex. en reflektion av dagen och en ofärdig eller färdig 
idé som de skulle kunna genomföra 

 
 
 
 
 

Årshjul med viktiga event  
och evenemang 
Syfte:  
Synliggöra viktiga event där man kunde medverka för att rekrytera nya deltagare. 
 Prioritera vilket event man valde att delta på och planera bra 
rekryteringsaktiviteter.  
 
 

Tips! Skapa forum för de som arbetar mycket med samverkan 
Forum bör syfta till att synliggöra pågående processer med samverkan och 

att stärka och utveckla samverkansprocesser. Dela lärandeexempel och 
erfarenheter och genomför samverkansfrämjande aktiviteter med både lärare 

och chefer 

TIPS! Att vara med på 
förberedande möten för 
områdesevent är ett smart sätt 
att bygga relationer med viktiga 
aktörer i ett specifikt område. 
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Förbered:  
Välj om gruppen skall fokusera på områdesevent eller andra speciella evenemang 
för en viss målgrupp. Be alla som skall medverka förbereda sig genom att fundera 
innan vilka event de känner till. 
Gör så här: 

 Rita upp ett stort årshjul i form av en cirkel eller en rak tidslinje där det 
finns plats att skriva eller sätta en post it-lapp.  

 Be alla sätta in de förslag som de har, skriv även in ungefärligt datum som 
eventet brukar ske. Synliggör de event där vi redan brukar medverka med 
en viss färg på post it-lapp eller annan markering.   

 Titta på årshjulet tillsammans.  
 Beroende på hur många ni är, dela upp i grupper på ca 3-5 personer. Prata 

och reflektera kring:  
Hur många event deltar vi på? För få eller för många? Vad är syftet med 
att vara med på dessa event? Borde vi vara med på färre? Kan vi planera 
bättre?  

 Redovisa tankar för varandra och kom med konkreta förslag 
Workshopledaren sammanfattar  

 
Årshjulet kan med fördel sitta kvar i personalrum eller allmän plats för att fler skall 
kunna se och fylla i. 

 

 

 

 


