
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-
turskolors verksamhet. Projektet har finansierats av Allmänna Arvsfonden. Du 
kan ta del av mer inspirationsmaterial från projektet på www.smok.se.

TIPS
Hantera svårigheter i projekt 

För stärkt delaktighet  
och inflytande i Kulturskolan

”Det är svårt att få elever intresserade av att delta 
i kulturskolornas elevråd.” 
Ge konkreta exempel på vad elevinflytande kan inne-
bära och koncentrera engagemanget någon specifik 
fråga som berör många (alla?) elever. Man kan också 
kalla det något annat än ”elevråd”, som exempel-
vis ”elevforum”, och göra det mindre formaliserat. 
Många elever verkar tycka att elevråden är allt för 
formella. Kanske behövs det inte ett råd med ordfö-
rande och sekreterare, man kan istället ha ett elevfo-
rum med lite mer lösa boliner.  

”Det är svårt nå ut till alla, att få samtliga elever 
på skolan att förstå att de faktiskt kan påverka un-
dervisning och annat.” 
En idé är att skicka brev hem till eleverna där det 
förklaras vad elevinflytande är och hur det kan an-
vändas. På det viset kan elevernas föräldrar förhopp-
ningsvis också bidra till att uppmuntra sina barn att 
bli mer aktiva i elevråd etc. Man kan också använda 
sociala medier som Facebook och Twitter till att få 
fler elever intresserade av att utöva sitt inflytande. 
Att starta en Facebook-grupp där man diskuterar 
elevinflytande kan vara nog så motiverande som ex-
empelvis ett elevråd. Eller varför inte låta skolornas 
elevforum ha egna Facebook-sidor?

”Det är svårt att få elever att ta ansvaret för vissa 
av de uppgifter de tagit på sig i projektet.” 

Förklara att elevinflytande inte bara innebär rättig-
heter utan även ansvar. Gå noga igenom allt vad det 
specifika ansvarsområdet kräver och be de elever 
som är intresserade att tänka igenom detta innan de 
tar på sig uppgifter.

”Allt går tillbaka till ruta ett när projektet är slut.”
Gör utvärderingar efter varje genomfört projekt. 
Vad fungerade bra i projektet? Vad vill man bygga 
vidare på? Genom att reda ut sådana frågor kan man 
dra lärdomar och försöka implementera de positiva 
erfarenheterna från projektet i den dagliga verksam-
heten. Det är också viktigt att dessa utvärderingar 
blir mer tillgängliga, inte bara för lärare och che-
fer, utan också för skolans elever. Skapa en speciell 
webbplats där utvärderingarna finns tillgängliga för 
alla.

”Vissa speciella önskemål från elever är inte möj-
liga att genomföra.”
Det är viktigt att ta ALLA förslag på allvar, även de 
som inte är realiserbara. Om man inte förklarar för 
eleverna VARFÖR vissa av deras önskemål inte går 
att tillgodose finns det en risk att de upplever tanken 
på elevinflytande som en ”skendemokrati”, att det i 
praktiken inte betyder något vad de tycker. Om man 
däremot tar upp även de förslag som varit omöjliga 
att genomföra till diskussion känner eleverna att lä-
rare och skolledning åtminstone lyssnar på dem.

Det är viktigt att ta ALLA  
förslag på allvar, även de 
som inte är realiserbara
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”Det finns risk att det bara blir en rad enskilda ak-
tiviteter och att vi tappar den röda tråden.”
Ta inte vatten över huvudet och gör projektet för 
stort. Ibland kan det vara bättre att börja i det lilla 
och öka elevinflytandet i vissa mindre sammanhang. 
Att det stora projektet har förvandlats till många 
småprojekt behöver alltså inte nödvändigtvis vara ett 
problem, utan ett steg på vägen till huvudmålet; att 
få elevinflytandet som en naturlig del av den dagliga 
verksamheten.

”Det är svårt att kunna frigöra tillräckligt med tid 
till att genomföra projekten.”
Projekten har ibland varit sårbara; om en lärare har 
varit sjuk/frånvarande har workshops som baserar 
sig på elevinflytande blivit lidande. Här behövs det 
mer resurser utifrån. Men vad skolan själv kan göra 
är att försöka få eleverna mer självgående och själv-
ständiga. Kanske behövs det inte alltid en lärare för 
att hålla i exempelvis workshops? 

forts. Hantera svårigheter


