
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 kul-
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Till dig som inte funderat så mycket på det här 
med inflytandefrågor: 

”Delaktighet” och ”inflytande” kanske inte låter 
så kul: Men det handlar helt enkelt om att vara med 
och bestämma om det som angår dig. Det är roligt 
att vara med och bestämma och se att saker förbätt-
ras. Vi lovar! Och kom ihåg: du har rätt att göra din 
röst hörd. Det är din kulturskola!

Delaktighet och inflytande är ett gemensamt 
ansvar: Både elever och lärare måste ta ansvar och 
berätta hur delaktighet funkar och hur man gör för 
att göra sin röst hörd. Det räcker absolut inte med en 
anslagstavla eller brevlåda.

Du har mer åsikter och idéer än du tror: Det är 
klart att du har åsikter om vilken utrustning som 
ska köpas in till kulturskolan eller hur lokalerna ska 
vara! Du kanske vill få fler chanser att spela inför pu-
blik, på nya ställen, eller spela andra låtar? Visst har 
du idéer om lektionerna, kanske om hur du bättre 
skulle kunna lära dig? Inflytande handlar om så-
dant! Om du påverkar blir kulturskolan bättre! 

Du kan påverka genom din musik, dans eller 
konst: Tänk på att kreativa processen när man ska-
par teater/dans/musik hänger nästan alltid ihop med 
att man samarbetar. Där är du också med och påver-
kar!

Det behöver inte vara krångligt: I en elevförening, 

ett elevråd, elevforum eller på öppet hus kan du säga 
vad du tycker - och så kan kulturskolan bli mer som 
du vill! Kom ihåg att även om det kan kännas läskigt 
har du alltid rätt att föra fram din åsikt. Du kan ock-
så prata med någon i elevkåren eller elevföreningen 
så kan de kanske föra vidare dina synpunkter! 

Det skadar inte att försöka påverka: Om ett för-
slag inte blir genomfört går jorden inte under - det 
enda som är säkert är att om man inte säger vad man 
tycker blir det inte som man vill. Om du tycker att 
kulturskolan är jättedålig och inte själv gör något åt 
det kan du inte klaga. 
Elevråd på Kulturskolan är inte samma sak som 
elevråd i skolan: På Kulturskolan får du vara med 
och påverka mycket mer och det går fort för idéer att 
bli genomförda. Vi hade till exempel en skrotig gam-
mal korridor som vi bestämde skulle fixas till och 
nu har den fått mysig soffa och mikro. Man tänker 
”elevråd, fy vad tråkigt”, men det är mycket roligare 
än vad man tror! 

Det blir mer öppen stämning och större gemen-
skap om alla är med och tycker till stället för att 
hålla sig på sin kant: Du får snabbt nya vänner och 
du lär känna lärarna bättre. 

Till dig som vill förbättra delaktigheten och infly-
tandet på kulturskolan men inte riktigt vet var du 
ska börja
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forts. Från elev till elev

Bilda en grupp! Känn inte att du måste gör allt själv. 
Om man är fler vågar man mer. Leta upp andra som 
tänker som du.

Gör en elevenkät: Där kan alla elever få skriva vad 
de tycker ska ändras på Kulturskolan och lämna se-
dan in svaren till lärarna och rektorn och be att de 
återkommer när de hunnit fundera. 

Försök inte påverka allt på en gång: Börja med det 
lättaste och det som känns viktigast för dig. Spelar 
du piano så kanske det är lättast att börja försöka på-
verka pianoundervisningen. 

Ta kontakt med en lärare du har förtroende för: 
Hon eller han kanske vet om det finns ett elevråd 
redan eller vilket nästa steg som du eller ni tillsam-
mans kan ta. Om du inte vill prata själv kan du föra 
fram dina förslag på andra sätt. Lämna förslagslap-
par till läraren eller skicka ett mejl. 

Föreslå en temadag: Där kan man byta roller - elev-
erna kan visa lärare hur de vill bli undervisade och 
man kan ge kurser i elevinflytande. Det kan vara en 
bra start för mer inflytande.

Praoa i elevrådet: Testa att gå till elevrådet och bara 
kolla in vad de gör. Ge det en chans. 

Fråga om tips! Föräldrar, kommunens ungdoms-
coach, elevombud eller andra som jobbar med att 
tillvarata barns och ungas intressen vill ofta hjälpa 
till! Du kan också gå till rektorn och fråga om hur du 
kan påverka Kulturskolan. 

Stanna kvar efter lektionen: Att stanna och prata 
med läraren efter lektionen eller repetitionen är ock-
så en möjlighet att påverka! 

Visst har ni utvecklingssamtal? Där kan du också 
påverka.

Till dig som kommit en bra bit på vägen men vill 
förbättra arbetet med delaktighet och inflytande 
ännu mer

Följ upp och utvärdera genomförda projekt: Gå 
tillbaka till elever och personal som var med i projek-
tet och fråga om och hur de vill fortsätta. 

Se till att det fattas nya beslut: Använd dokumenta-
tionen som finns från projektet - se till att filmer från 
temadagar, tidningsartiklar om elevforum blir lästa 
och sedda, så att man inte glömmer de goda idéerna! 
Efter ett projekt – var med och lyft fram projektens 
resultat och kom fram till ett ja eller nej på frågan 
om man ska fortsätta med det som projektet handlat 
om. 

Återanvänd bra idéer: Det är jättebra att återan-
vända gamla idéer - man behöver inte alltid börja 
om från början. Man kan till exempel föreslå att man 
upprepar det som projektet handlade om - exempel-
vis ett läger eller en musikal varje år. Se till att för-
bättra de delar som gick lite fel förra gången. 

Skapa positiv uppmärksamhet i media: Kontakta 
lokaltidningen eller radion när projektet går mot sitt 
slut och tipsa dem om att det kan vara bra att fråga 
dem som bestämmer vad projektet ska leda till fram-
över. 

Fortsätt själva! Bilda en grupp och försök på egen 
hand fortsätta med det som ni tyckte var bäst i pro-
jektet. 

Starta flera projekt. Se till att inte alla slutar på en 
gång, så att det alltid är något på gång.

Hjälp till med pengar. Elevinflytande behöver inte 
kosta mycket, men om finansieringen är problemet: 
Hjälp de som bestämmer med konkreta idéer på hur 
olika aktiviteter ska finansieras. Kanske kan konser-
ter dra in pengar? Kanske kan du/ni leta upp bidrag 
man kan söka. 

Inför ett faddersystem. De yngre eleverna får träffa 
och lära känna en äldre elev som får dem att känna 
sig trygga och lotsar dem in i hur allting fungerar, 
som hur man kan vara delaktig.

Testa ämnesrepresentanter: Vid sidan om elev-
föreningar och elevråd kan det vara en idé att införa 
”elevämnesrepresentanter” som mer på djupet kan 
föra olika elevgruppers talan.  

Skapa nya rutiner: Inför ett återkommande evene-
mang, exempelvis en öppen scen en gång i veckan. 
Rotera vilken orkester som ska sälja fika. Gör så att 
man kan anmäla sig samma kväll så att det blir spon-
tant och inte så stor press.


