
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.

För att kunna utvärdera behöver projektet ha en 
plan, och tydliga mål
Då kan ni i utvärderingen jämföra med planen och 
målen. I hur hög grad blev det som ni tänkte er? Vad 
berodde det på när det blev annorlunda? Var avvikel-
serna från planeringen bra eller dåliga? Vad ledde de 
till när det gällde vem som bestämde? Tid för utvär-
dering behöver också finnas med i projektplanen. 

Utvärdera inte bara aktiviteter utan också hur era 
processer har fungerat
Utvärdera också det som ni planerat men som inte 
blev av! Vad fattades? Är det värt att prova igen?

Bygg in lagom med datainsamling och små utvär-
deringssteg under hela projekttiden
Se till att få in utvärderingsmoment i allt ni gör - som 
en naturlig, rutinmässig del. För att kunna jämföra 
med andra kan det vara bra med en mall där olika 
grupper/skolor dokumenterar sin verksamhet på 
samma sätt.

Ta er tid att formulera frågor som leder arbetet 
vidare
För att involvera alla deltagare är det viktigt att kun-
na ställa rätt frågor - det är en konst i sig, och kräver 
arbete! Fråga inte bara ”vad vill ni göra?” när ni vill 
ha förslag från unga. Det kan vara lätt hänt att ut-
värderingen med eleverna blir mer informell än med 

personalen - det är viktigt med metodisk, strukture-
rad utvärdering även med eleverna!

Ställ bara frågor vars svar ni kommer att använda
Tänk igenom i förväg hur mycket som ska dokumen-
teras - med för mycket material blir det svårt att sor-
tera. Dokumentationen behöver ske utifrån ett syfte. 
En ambitiös enkät gör ingen nytta om enkätsvaren 
blir liggande på chefens kontor, och dokumentation 
som bara ligger på personalens intranät används 
troligen av för få. Ska ni göra breda utvärderingar, 
där alla elever och föräldrar får vara med? Förbered 
logistiken noggrant - sånt kräver mycket förarbete i 
form av exempelvis informationsutskick och infor-
mation på hemsidan. 

Fatta nya beslut utifrån utvärderingsresultaten
Bestäm i förväg hur utvärderingsresultaten ska tas 
om hand! Utvärdering ger underlag för hur man ska 
gå vidare. Se till att det finns tid att göra det som ut-
värderingen leder till! Var beredd på att utvärdering-
en kan leda förslag som inte passar i projektets/verk-
samhetens schema och former som de sett ut hittills. 
Kom ihåg att en utvärdering kan leda till beslut om 
att fortsätta med samma upplägg, lika väl som att 
ändra allt. Se till att eleverna är med hela vägen - 
också i de beslut som utvärderingen leder till! Med 
fler personer i utvärderingen kan man hitta fler vägar 
vidare. Våga gå vidare med nya idéer - kom ihåg 

TIPS
Utvärdera och fatta nya beslut  

för stärkt delaktighet  
och inflytande i kulturskolan

Se till att få in utvärderings-
moment i allt ni gör - som en 

naturlig, rutinmässig del
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forts. Utvärdera och fatta nya beslut

att man ofta måste prova saker för att - efter ett tag - 
kunna genomföra dem på rätt sätt.

Kom ihåg att fånga olika perspektiv på projektet
Viktiga perspektiv att titta på i utvärderingar är 
mångfald, könsfördelning och åldersfördelning inom 
Kulturskolan.

Sprid erfarenheterna vidare
Tänk på att erfarenheter från projekt kan kom-
ma annan verksamhet tillgodo! Om personal som 
är inblandad i ett projekt får fokus på delaktighet 
kommer det att märkas i annan verksamhet som de 
arbetar med.  Utvärderingens resultat behövs kanske 
inte bara inom kulturskolan. Om exempelvis kultur-
skolans elevförening är en fokusgrupp för kommu-
nens övergripande ungdomspolitiska arbete kommer 
kulturskolans erfarenheter och frågor att få plats där 
också! 

Kom ihåg vilka mål ni hade!
Även om ett läger som ni genomfört inte blev så lyck-
at som ni önskat kanske inte lösningen är att lärarna 
tar över mer. Lärdomen kanske handlar om hur pro-
cessen – hur vägen fram till lägret- såg ut. Elevgrup-
pen kanske istället kan arrangera något mindre, så-
som en temakväll med stöd av lärarna. 

Några tips på metoder för utvärdering
• Gör enkäter till elever och lärare.
• Dialogträffar med alla deltagare, regelbundet inlag-
da i verksamheten, kan användas både till planering 
och utvärdering.
• Fokusgrupper, referensgrupper, workshops är bra 
former för utvärdering och för att hitta vägar vidare.
• Det kan vara bra att göra utvärderingar i flera grup-
per, men tänk över sammansättningen och metoden. 
• Vid utvärdering i grupp: börja samtalen med run-
dor, där alla får säga sitt utan att bli avbrutna. Prata 
inte bara i utvärderingsgruppen! Använd post-it-lap-
par och anteckningar.
• Deltagarna kan få sms:a utvärderingar till projekt-
ledaren.
• En allmän förslagslåda på kulturskolan kan funge-
ra som ett utvärderingsinstrument.
• Loggbok för elever är ett bra sätt att dokumentera 
verksamheten och samla synpunkter.
• Använd metoden ”Walk and talk” - där man går ut i 
skogen och funderar över frågor som ”Vad var bra?”, 
”Vilka andra aktiviteter behöver vi göra?” och ”Vad 
kan bli bättre?”. Svaren spelas in vid olika stationer.
• Filma lektioner! På filmen ser man tydligare, t ex 
hur personalen fungerar ur ett delaktighetsperspektiv. 
• Använd metoder ur metod- och inspirationsmateri-
alet som tagits fram i projektet. (Finns på www.
smok.se) 


