
Delaktighet, inflytande 
och medskapande
Del 2



Kartläggning

I vilka beslut har eleverna i dagsläget möjlighet att vara 
delaktiga på vår Kulturskola?

´ På individnivå (på lektionen, i det egna lärandet)
´ På gruppnivå (i ensemblen, orkestern, gruppen)
´ På verksamhetsnivå (utbud, lärartjänster, budget)



Reflektion 1
´ Ni behöver ett blädderblocksblad i varje grupp. Dela in bladet i fyra rutor.

´ Fördela er med fyra deltagare i varje grupp, slumpvis indelning.

´ Börja med enskild reflektion över de tre frågeställningarna. Alla för egna 
anteckningar (5-7 minuter).

´ Gå en runda och berätta för varandra utifrån de individuella 
anteckningarna. Person 1 berättar, person 2 antecknar i den första rutan 
på blädderblocksbladet, person 3 tar tid (3 min/person) person 4 lyssnar 
och ställer förtydligande frågor. När person 1 berättat klart går turen 
medsols över till nästa person. Fortsätt på samma sätt tills alla fyra berättat 
och de fyra rutorna är fyllda.

´ Gemensam reflektion:
´ Sammanställ i ett word-dokument exempel på beslut som eleverna är 

delaktiga i på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.

´ Hur skulle ni beskriva elevernas möjligheter att vara delaktiga i beslut som 
rör dem i dagsläget?



Förhindra

Om Vi skulle göra vårt bästa för att inte involvera och göra 
elever delaktiga, hur skulle vi göra då?

´ På individnivå (på lektionen, i det egna lärandet)
´ På gruppnivå (i ensemblen, orkestern, gruppen)
´ På verksamhetsnivå (utbud, lärartjänster, budget)



Reflektion 2

´ Diskutera först i par (5 minuter). Var uppfinningsrika och 
kreativa!

´ Redovisa muntligt för varandra i helgrupp.
´ Sammanställ på whiteboard.



Möjliggöra

Utifrån kartläggningen, i vilka fler beslut än vad som är 
aktuellt i dagsläget skulle eleverna kunna vara delaktiga?

´ På individnivå (på lektionen, i det egna lärandet)
´ På gruppnivå (i ensemblen, orkestern, gruppen)
´ På verksamhetsnivå (utbud, lärartjänster, budget)



Avslut
Utifrån dagens samtal:
1. Vilka tankar tar du med dig?
2. Vad behöver du veta mer om?
3. Vilka frågor vill du jobba vidare med?

Check out:
Skriv ner dina tankar på post-it lappar, en lapp för varje 
fråga. Numrera lapparna och svaren efter frågorna, klistra 
upp på tavlan under respektive siffra.


