
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.

Var beredd att kunna svara på frågan – varför ska 
vi arbeta med just delaktighet och inflytande? 
Samla olika typer av argument så att du kan inspi-
rera andra och bemöta motstånd.  Är ni dåliga på 
delaktighet och inflytande på er kulturskola? Skiljer 
sig uppfattningarna åt? Finns det individer som är 
särskilt drivna/duktiga eller omotiverade? 

Skapa delaktighet tidigt i arbetet
Det är ofta de som själva har fått vara med och pla-
nera som sedan kommer att driva projektet framåt 
- involvera många i planeringen! Ta särskilt vara på 
dem som vill och brinner för något. Lägg inte all en-
ergi på de som inledningsvis är skeptiska men se till 
att de är med i alla steg i projektet. 

Lär och inspireras av andra kulturskolor som ar-
betat med delaktighet och inflytande
Läs utvärderingar och ta del av erfarenheter från de-
ras projekt och initiativ. Anpassa alltid insatserna till 
den egna kulturskolans förutsättningar och behov. 

Skapa trygghet bland deltagarna i projektet ge-
nom att ge fortbildning/kompetensutveckling
Se till att ni som driver arbetet och då framför allt 
chefer och lärare har en bra kunskapsbas att stå på. 
Ge kunskap (om barnkonventionen, barns rättighe-
ter) och verktyg (metoder för att arbeta med stärkt 
delaktighet och inflytande) så de har mycket att 
komma med när ni prövar nya sätt att arbeta

Möts på nya sätt för att få idéer
Gör saker där ungdomar och vuxna möts på nya sätt, 
inte bara som elever-lärare. Våga släppa kontrollen 
- gör något nytt och oväntat. Nya mötesformer kan 
forma nya roller och nya relationer mellan ungdo-
mar och vuxna. Se till att skapa utrymme för infor-
mella möten i det ni gör. ”Hängtid” i form av fika och 
bussfärder kan också vara värdefull tid. 

Ta hjälp utifrån, särskilt i början på projektet
Exempel på externa aktörer finns bland annat i me-
tod- och inspirationsmaterialet på SMoK:s webb.

Använd metoder som i sig bygger på delaktighet 
och ger ungdomar och vuxna möjlighet att prata 
på samma villkor
Samtal är den viktigaste metoden och för att samta-
la behöver man hjälp att komma igång och se till att 
alla har möjlighet att delta. Det finns många olika 
metoder som bygger på delaktighet och inflytande. 
Metoden ”Börja - fortsätta - sluta” var en bra metod 
att komma igång med. Den samt ytterligare metoder 
finns beskrivna i metod- och inspirationsmaterialet.

Begränsa projekten för att verkligen kunna testa 
idéer och få erfarenheter
Se till att verkligen ha en plan där det är tydligt vad 
som ska göras och hur ansvarsfördelningen och tid-
planen ser ut. 

TIPS
Komma igång och börja planera  

insatser för stärkt delaktighet och 
inflytande i kulturskolan 

Gör saker där ungdomar och 
vuxna möts på nya sätt, inte 

bara som elever-lärare


