
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.

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

Kunskap ger trygghet: Se till att få fortbildning 
kring demokrati och demokratiprocesser. Leta upp 
kurser eller bjud in föreläsare för att få en bättre för-
ståelse för varför elevinflytande är så viktigt. Ta del 
av information från andra kulturskolor där man har 
satsat på ett ökat elevinflytande. Genom att visa vilka 
positiva effekter det ökade elevinflytandet har inne-
burit för dessa skolor kan du hitta inspiration för ett 
stärkt arbete på din egen kulturskola. 

Satsa på dialog: Det gäller både dialog med elever 
men också med skolledning och med andra lärare. 
Hitta sätt att återkommande få in synpunkter från 
dina elever på ett sätt som du känner dig bekväm 
med. På vilket sätt kan ditt arbete bli bättre och un-
derlättas genom att lyssna på eleverna? 

Ge det en prövoperiod: Även om du inledningsvis 
känner dig skeptisk till ett system eller projekt som 
innebär ökat elevinflytande så prova det under en be-
gränsad period. Se det som en prövoperiod snarare 
än som något definitivt och se ett ökat elevinflytande 
som en successiv process där du likväl som dina elev-
er successivt kan hitta sätt att samarbeta ännu bättre. 

Bygg på dina styrkor: Fundera vilka styrkor du har 
som du kan slipa ytterligare genom ett stärkt elevin-
flytande. Tänk inte bara på svagheter som du behö-
ver förändra. 

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

Börja med något litet: Om det är svårt att komma 
igång kan det vara en bra idé att avgränsa och kon-
kretisera ett projekt till vad som faktiskt är görbart. 
Börja i det lilla istället för att över en natt försöka 
förändra strukturen helt på kulturskolan.

Fokusgrupper och intervjuer med eleverna: Ett 
bra sätt att starta upp ett projekt med elevinflytande 
är att olika fokusgrupper av elever utför intervjuer 
med de andra eleverna på skolan. Frågorna kan be-
röra vad de vill ändra på, men också vad de är nöjda 
med inom verksamheten. På det sättet får man ett 
bra underlag för att kunna börja ett förändringsarbe-
te som bygger på elevernas önskemål.

Starta elevråd/elevforum: Att starta ett elevråd på 
skolan kan vara ett första viktigt steg för att få elevinfly-
tandet att öka. Många elever verkar anse att elevrådet 
är allt för formellt så ett alternativt är att bara starta ett 
elevforum, där man har mindre fasta regler och ett mer 
flexibelt arbetssätt jämfört med ett traditionellt elevråd.

Hitta en mentor eller inspirationskälla: Hitta en 
person att bolla idéer med. Det kan handla om en 
kollega, en chef eller en rektor på skolan. Alternativt 
kan man också bjuda in personer utifrån som repre-
sentanter för andra kulturskolor som har kommit 
längre med systemet. 

Från lärare till lärare
tips från elever som varit med  

i projekt med fokus på ökad delaktighet och  
inflytande i kulturskolan

Hitta sätt att återkommande  
få in synpunkter från dina elever  

på ett sätt som du känner  
dig bekväm med
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forts. Från lärare till lärare

Brainstorma: För att komma igång kan en bra idé 
att tillsammans med dina elever ”brainstormar” 
kring hur man ska kunna öka elevinflytandet på sko-
lan. Kombinera gärna med någon annan aktivitet 
och gör det till något roligt och/eller mysigt, eventu-
ellt utanför skoltid.

Skapa ”hängytor”: Om eleverna har speciella ytor 
att umgås med varandra på utanför lektionstid så 
föds också nya idéer om vad det är man vill ändra på 
och ha inflytandet till. Därför kan en viktig strategi 
vara att ta fram ytor, som exempelvis skolkaféer, där 
eleverna kan umgås med varandra utanför själva ut-
visningen. 

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

Utvärdera mera: Det är viktigt att utvärdera de re-
dan genomförda projekten, som har till syfte är att 
stärka elevinflytandet, om man vill att tänket ska 
leva vidare. Ta fasta på vad i projektet som fungera-
de bra och försök bena ut vad som fungerade mindre 
bra. Ett speciellt tillvägagångssätt för detta är den så 
kallade ”börja-fortsätta-sluta”-metoden (se metod- 
och inspirationsmaterialet på www.smok.se) Enligt 
denna metod kan man ställa frågor som: ”Vad i sko-
lorna saknas, vad behöver vi börja med?”, ”Vad vill vi 
fortsätta med efter avslutat projekt?” samt ”Vad bör 
vi sluta med, vilka arbetssätt motverkar ett ökat elev-
inflytande?”. 

Stärk elevrådet ytterligare: Hos de skolor som re-
dan har ett fungerande elevråd kan man satsa på att 
förstärka detta ytterligare genom att göra det mer 
självständigt gentemot lärare och skolledning. På det 
sättet kan elevinflytandet bli en integrerad och själv-
ständig del av verksamheten. 

Gör undervisningen mindre statisk: Bra under-
visning bygger ofta på personkemi. För att få tänket 

med elevdelaktighet att leva vidare kan en bra idé 
vara att man gör något slags rullande schema där 
olika lärare får undervisa olika elever. Kanske fung-
erar inte personkemin alltid mellan dig och en viss 
elev. Men när den väl gör det kan man också märka 
att elevens delaktighet i undervisningen ökar. Ett 
annat sätt att göra undervisningen mindre statisk är 
att satsa mer på ensemblespel där elever med olika 
instrument spelar tillsammans. Detta kan stärka 
elevdelaktigheten genom att det kan vara lättare att 
komma på vad man vill ha inflytande om när man är 
fler elever. 
Undersök intresset för ett faddersystem: Genom 
att be elever vara faddrar åt de yngre kan de senare 
redan från början inse att det faktiskt spelar någon 
roll vad de tycker. De äldre faddrarna fungerar som 
förebilder och kan lära de yngre vad elevinflytande 
innebär. De yngre eleverna kanske inte heller vågar 
gå direkt till lärarna för att framföra sina åsikter, 
därför kan det vara bra att istället gå via sin äldre 
fadder. 

Inför kvalitetsmärkning: Precis som att vissa varor 
miljömärks i butiken skulle man kunna införa ett 
system med kvalitetsmärkning/certifiering, där vis-
sa villkor måste vara uppfyllda för att kulturskolan 
ska kunna sägas arbeta aktivt för ett ökat elevinfly-
tande. Exempel på sådana villkor skulle kunna vara 
huruvida det finns ett elevråd på skolan, om eleverna 
får chansen att välja repertoar till sina julshower och 
teateruppsättningar, om det finns speciella rum där 
elever kan ses utanför undervisningen etc. På så sätt 
kan ytterligare incitament skapas för att arbeta med 
delaktighet och inflytande utifrån olika perspektiv. 

Filma lektioner: Filma lektionerna och i efterhand 
analysera tillsammans med kollegor kan vara ett bra 
sätt att ytterligare finslipa det egna förhållningssättet 
mot eleven/eleverna. 

Pröva på elevutbyten: Skapa möjligheter till elev-
utbyten med andra kulturskolor eller kanske rent av 
andra länder!


