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1. Vilka verksamheter deltar du i nu? 

Namn  Antal  %  

Bild och form  43  28,3  

Dans  35  23  

Dansfördjupning  1  0,7  

Teater  25  16,4  

Stråkinstrument  38  25  

Blåsinstrument  24  15,8  

Gitarr, elgitarr, elbas, piano, slagverk  11  7,2  

Sång  9  5,9  

Kör  9  5,9  

Musikfördjupning  8  5,3  

Fame  13  8,6  

Kulturkul  0  0  

Total  216  142,1  

 

 

Svarsfrekvens  

99,3% (152/153)  

 

 

 

 

2. Hur länge har du gått i Kulturskolan? 

Namn  Antal  %  

1-3 år  58  38,2  

4-7 år  62  40,8  

8 år eller längre  32  21,1  

Total  152  100  

 

 

Svarsfrekvens  

99,3% (152/153)  
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3. Ålder 

Namn  Antal  %  

9-12 år  72  47,7  

13-15 år  52  34,4  

16-25 år  27  17,9  

Total  151  100  

 

 

Svarsfrekvens  

98,7% (151/153)  

 

 

 
 

4. Kön 

Namn  Antal  %  

Kille  46  30,3  

Tjej  104  68,4  

Annat  2  1,3  

Total  152  100  

 

 

Svarsfrekvens  

99,3% (152/153)  
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5. Hur nöjd är du med bemötandet av personalen vid Kulturskolan? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  129  84,9  

Ganska nöjd  23  15,1  

Varken nöjd eller missnöjd  0  0  

Ganska missnöjd  0  0  

Mycket missnöjd  0  0  

Total  152  100  

 

 

Svarsfrekvens  

99,3% (152/153)  

 

 

 
 

6. Hur nöjd är du med Kulturskolan som helhet? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  90  59,6  

Ganska nöjd  59  39,1  

Varken nöjd eller missnöjd  2  1,3  

Ganska missnöjd  0  0  

Mycket missnöjd  0  0  

Total  151  100  

 

 

Svarsfrekvens  

98,7% (151/153)  
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7A. Hur väl tycker du att följande stämmer? 

- Jag har roligt 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  94  61,8  

5  47  30,9  

4  8  5,3  

3  2  1,3  

2  0  0  

Instämmer inte 1  0  0  

Vet ej  1  0,7  

Total  152  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  5,54  

Median  6  

 

 

Svarsfrekvens  

99,3% (152/153)  

 

 

 

 

- Jag har fått nya kompisar 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  73  48,3  

5  18  11,9  

4  20  13,2  

3  10  6,6  

2  8  5,3  

Instämmer inte 1  10  6,6  

Vet ej  12  7,9  

Total  151  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  4,78  

Median  6  

 

 

Svarsfrekvens  

98,7% (151/153)  
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7A. Hur väl tycker du att följande stämmer?  

- Jag gillar min grupp/orkester/kör 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  99  66,4  

5  30  20,1  

4  12  8,1  

3  3  2  

2  1  0,7  

Instämmer inte 1  0  0  

Vet ej  4  2,7  

Total  149  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  5,54  

Median  6  

 

 

Svarsfrekvens  

97,4% (149/153)  
 

 

 

7B 

- Jag lär mig mycket 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  6  88  58,3  

5  47  31,1  

4  9  6  

3  1  0,7  

2  2  1,3  

Instämmer inte 1  2  1,3  

Vet ej  2  1,3  

Total  151  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  5,42  

Median  6  

 

 

Svarsfrekvens  

98,7% (151/153)  
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7B 

- Jag gillar att vara med i föreställningar/konserter/utställningar 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  6  95  63,3  

5  23  15,3  

4  7  4,7  

3  7  4,7  

2  3  2  

Instämmer inte 1  6  4  

Vet ej  9  6  

Total  150  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  5,29  

Median  6  

 

 

Svarsfrekvens  

98% (150/153)  

 

 

 

 

- Min/mina lärare lyssnar på mina idéer, önskemål och synpunkter 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  6  101  67,3  

5  39  26  

4  7  4,7  

3  0  0  

2  0  0  

Instämmer inte 1  0  0  

Vet ej  3  2  

Total  150  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  5,64  

Median  6  

 

 

Svarsfrekvens  

98% (150/153)  
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7C 

- Det är lätt att få kontakt med min lärare (mobil/sms/mail) 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  74  49  

5  29  19,2  

4  20  13,2  

3  6  4  

2  0  0  

Instämmer inte  1  0  0  

Vet ej  22  14,6  

Total  151  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  5,33  

Median  6  

 

 

Svarsfrekvens  

98,7% (151/153)  

 

 

 

 

- Det är enkelt för mig att ta mig till Kulturskolan 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  90  60  

5  25  16,7  

4  15  10  

3  7  4,7  

2  2  1,3  

Instämmer inte  1  1  0,7  

Vet ej  10  6,7  

Total  150  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  5,36  

Median  6  

 

 

Svarsfrekvens  

98% (150/153)  
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7C 

- Jag tycker att Kulturskolans lokaler är bra 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  80  54,8  

5  38  26  

4  13  8,9  

3  4  2,7  

2  0  0  

Instämmer inte  1  0  0  

Vet ej  11  7,5  

Total  146  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  5,44  

Median  6  

 

 

Svarsfrekvens  

95,4% (146/153)  

 

 

 

 

- Jag får den information jag behöver tex om lektioner (ändrad tid/inställd), terminsstart, terminslut, 

föreställningstider, scenkläder och avgifter 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  92  60,9  

5  31  20,5  

4  12  7,9  

3  7  4,6  

2  2  1,3  

Instämmer inte  1  0  0  

Vet ej  7  4,6  

Total  151  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  5,42  

Median  6  

 

 

Svarsfrekvens  

98,7% (151/153)  
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Kommentera gärna dina svar 

Jag tycker Kulturskolan är en rolig och lärorik aktivitet efter de långa skoldagarna✌️✌️�  

(:  

Bästa skolan Ever �  

�  

Väldigt bra fast orkestern borde få fikavagn  

�  

Hah no-  

Jag åker buss till kulturskolan.  

Det jag gillar är att alla är snälla och att vi lär oss mycket. Och när jag dansar bryr sig ingen om att jag gör fel om 
jag gör det. Contemporary är roligt men också show dans men i contemporary är så kul för att vi improviserar och 

vår dans lärare Sofia är jätte snäll.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Kulturskolan är 

bäst����������������������� ����❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️  

Allt är super braaaaaaaaaa!�����  

Lite trångt i lektions salen  

Episkt  

ᐸ 3 Kulturskolan  

Jag har fått många vänner. Mina föräldrar får sms. Jag åker bil till kulturskolan.  

Det är inte alltid kul men oftast. Jag har fått nya kompisar. Min mamma får alla sms. Jag åker buss.Min mamma 
säger vad min lärare har skickat.  

Ibland stör vissa deltagare. Min mamma får info och min lärare informerar ibland. Jag åker buss.  

Jag lär mig inte direkt nya saker varje dag.  

Det får gärna bli bättre information och även tydligare hemsida som är lättare att navigera runt.  

Inte alltid information om inställda lektioner kommer fram. Dålig akustik i aulan.  

Jag är inte alltid med på orkesterrepen och missar då mycket information  

Hej  

Jag tycker att vi har det jättebra på kulturskolan, bra lärare och bra stämning. Dock behöver lokalernas 

spegelväggar fixas till då de är ojämna/sitter på olika avstånd från väggen.  

Nu i Corona tider hade jag gärna fått reda på lite info om hur kulturskolan tänker kring det  

Jag är jättenöjd!  

Ibland kommer inga sms om att lektionen är inställd utan det bara sitter en lapp på dörren när jag kommer hit.  

Jag är väldigt nöjd med min dans och att gå här.  

älskar min lärare  

Jag är hyfsat nöjd med allt.  
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8. Känner du till att det finns ett kvalitetsåtagande för Kulturskolan? 

Namn  Antal  %  

Ja  72  47,7  

Nej  79  52,3  

Total  151  100  

 

 

Svarsfrekvens  

98,7% (151/153)  

 

 

 
 

9. Tycker du att Kultur- och föreningsnämnden håller vad den lovat i kvalitetsåtagandet för 
Kulturskolan? 

Namn  Antal  %  

Ja, absolut  42  58,3  

Ja, i stort sett  30  41,7  

Nej, inte riktigt  0  0  

Nej, absolut inte  0  0  

Total  72  100  

 

 

Svarsfrekvens  

47,1% (72/153)  
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10. Jag tycker det vore bättre om jag fick min undervisning på min dagliga skola. 

Namn  Antal  %  

6 Instämmer helt  10  13,7  

5  1  1,4  

4  6  8,2  

3  3  4,1  

2  3  4,1  

1 Instämmer inte  34  46,6  

Vet ej  16  21,9  

Total  73  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  2,42  

Median  1  

 

 

Svarsfrekvens  

47,7% (73/153)  

 

 

 

 

11. Om du är med i en eller flera idrottsföreningar och tränar regelbundet. Hur ofta uppskattar du att du 
tränar och deltar i match? 

Namn  Antal  %  

1-2 gånger/vecka  0  0  

3-4 gånger/vecka  0  0  

5 eller fler gånger/vecka  0  0  

Total  0  0  

 

 

Svarsfrekvens  

0% (0/153)  
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12. Dina idéer till förbättringar Finns det något du skulle vilja förbättra ellar har du någon idé som du 
skulle vilja ge oss för att Kulturskolan ska bli ännu bättre? 

Försöka att prata mer med eleverna och försöka göra så att alla pratar med alla så att ingen blir utanför  

nope ;D  

Nej  

Vi borde få fikavagn i orkestern eftersom vi behöver energi för att orka och vi har tid att äta när vi har paus. Därför 
borde vi ha fikavagn så det blir bättre i orkestern dessutom skulle eleverna bli gladare. Exempel av fika skulle vara 

macka, te frukt osv. Ett motargument kan vara att vissa inte tar det allvarligt fast det är väldigt få och vi kan också 
förbättra oss. En hungrig Elev  

Fikanvagnen  

Lite oftare utställningar och mer pengar så vi kan åka på mer saker oftare, men är ändå glad att vi har fått chansen 
att åka till Stockholm. Skulle vilja att vi kunde dreja lite mer på andra ställen än just kulturskolan...  

Vill inte vara med på utställning  

Nej.  

Nej  

Längre lektioner och kortare uppvärmning  

I contemporary vill jag ha längre dans lektion typ i 1 och 1 halv timme men annars är allt bra på 

kulturskolan.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️�������❤️❤️❤️�� ���❤️❤️❤️���❤️❤️����  

Längre lektioner  

Längre lektioner och tidigare!  

Tystare  

Jag skulle vilja ha längre lektioner (fler dagar eller minst 2timar).  

Jag vill gärna ha längre bildlektioner.  

Jag vill längre bildlektioner, tack�  

Att elever ska varande att bestämma mer om låtar och koreografi, även idéer till förställningar.  

Göra om i danssalerna, fixa ”raka” speglar om det går (att väggen spegeln sitter på är helt rak).  

Större bord  

Jag tycker att vi har en för liten bild och form sal, vi behöver större bord och yta.  

Längre lektioner punkt och prickat  

Längre lektioner  

Lite fler hängare för kläder vid teatern.  

Mer rekvisita och scenografi till scenen.  

Mer rekvisita och scenografi till scenen.  

Roligare pjäs.  

Som tidigare sagt, bättre information direkt till eleverna och tydligare hemsida. Vet att det är mycket information 
som ska finnas på hemsidan men det är allt förkrångligt och många gånger ger man bara upp för att man inte 

hittar det man söker.  

Börja: Ytterligare ett tillfälle i veckan med fördjupningen för endast teori. Det är svårt att utvecklas när så många 
tillfällen går till annat (som även det är roligt och utvecklande). Längre notställ. Fortsätta: Ett tillfälle i veckan där 

fördjupningen provar på olika sorters musicerande (kör/folkmusik/improvisation). Besök på exempelvis Operan 
samt konserter.  

Mer invecklade teori lektioner vore bra, fokuserat på not läsning och not förståelse överlag.  

Att ha dansundervisningarna på danssalarna och inte på byggnaden där man undervisar musik då det låter mycket 
när dom dansar  

Börja med låtskrivar-lektioner! För fördjuparna eller som en extra lektion.  

Nya: Att få in något musikalaktigt med typ sång/kör, dans och teater Fortsätta: Fördjupningslinjen dans/musik  

Hej  
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Nej  

Att det finns ett cafe eller automat som man kan ta eller köpa ifrån.  

Mer lokaler för dans och bättre speglar.  

Teknikklass för elever som ej går fördjupningslinjen  

Att förena alla grupper (bild, orkester, dans m.m) till föreställningar. T ex som rising star men att alla har något 
att. bidra med i ett och samma nummer.  

Att vi elever någon gång får välja tema, låtar, mm. till Rising Star  

Att kanske renovera några lokaler lite grann  

Att solosångs lektionerna ska va längre.  

Fler dagar med sång  

inte ställa in försöka ta in någon som kan dansa istället för att ställa in lektionerna och skaffa nya kläder  

Negativt att byta lärare ofta. Bra om det finns möjlighet att vara med i orkester som är anpassad efter elevens 

nivå.  

Nej  

Nej  

Nej  

Vet inte  

Att vara lite tydligare på ändrade tider eller inställda lektioner.  

Jag tycker att det är bra just nu  

Nej det är bra men kanske lite längre lektioner.  

Nej allt är bra  

Café, godis/ mellanmål automat  

café eller en automat med godis, fika och mellanmål.  

Nej, men kanske mer aktivitetsdagar.  

Fikavagn för orkestern  

Nej, det är redan superbra.  

Bättre info.  

Nej jag har ingen idé  

Hälsa på barnen när de kommer och vara peppande.  

Jag har värdens bästa lärare och är nöjd med att gå här men, det är tråkigt i bland för att man gör samma sak hela 

tiden.  

nej  
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Kultur- och föreningsförvaltningen 
 

 

Svar på synpunkter Kulturskolan 2020 

 

Synpunkt Svar 

Lärare ska prata med eleverna så de inte känner 

sig utanför 

Denna synpunkt är viktig och kulturkolans lärare 

är mycket medvetna om att se till att alla 

deltagare känner sig delaktiga. Ta gärna kontakt 

med kulturskolan om du känner tvärt om 

 

Jag vill inte vara med på vår utställning Prata med din lärare, ingen ska vara tvingad 

 

Jag vill ha längre lektion och annan fördelning 

av innehållet. 

Resursen för enskild undervisning kan kännas 

för kort men blir längre om man ingår i en grupp 

på 2-3 st elever. Prata med din lärare om det 

känns intressant. 

I gruppundervisning som dans, bild och teater 

kan lektionerna också kannas för korta. Längden 

på lektionerna försöker kulturskolan fördela 

utifrån de resurser som finns så rättvist som 

möjligt. Synpunkter på innehåll och fördelning 

av lektionstiden pratar du med din lärare om. 

 

Större bord i bildundervisningen och mer yta Våra lokaler är tyvärr ganska små, vi har svårt 

att få plats med större bord. 

 

Jag önskar tidigare lektionstid Prata med din lärare så försöker vi lösa det 

 

Vi borde få bestämma mer om repertoar, genre, 

koreografi och idéer till förställningar 

Helt rätt. Ni elever ska ha stort inflytande på 

innehållet i verksamheten. Varje år har vi 

elevsamtal där synpunkter av detta slag ska ges 

möjlighet att komma fram Lärare ska prata med 

eleverna så dom inte känner sig utanför 

 

Mer rekvisita och scenografi på scenen Idéer om detta är välkommet. 

 

Tydligare information på hemsidan Vi arbetar med att bli så tydliga som möjligt. Ett 

helt nytt administration/elevprogram 

implementeras under våren -21,därefter kommer 

informationen bli mycket lättare att ge. 

Under våren sker all information på mail från 

lärarna då SMS funktionen tagits bort. 

 

Mer resurs till fördjupningslinjen och mer 

studiebesök 

Våra fördjupningselever får mer tid än övriga 

elever hur ni önskar att tiden används är viktigt 

att ni förmedlar till era lärare. 

 

Önskar göra en musical eller där vi får gör göra 

något med de andra verksamheterna 

Kul, framför ditt önskemål till din lärare. 

Vi önskar en fika vagn eller automat med 

mellanmål 

Kulturskolan har försökt olika lösningar kring 

denna önskan. Tyvärr har vi inte lyckats. Ta 

gärna med egen fika och sitt i vår nyrenoverade 
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entre´ på Pärlgatan 12 

 

Teknik klass för de som inte går i 

fördjupningslinjen 

Med tillräckligt många som är intresserade så 

försöker vi erbjuda med valbar kurs 

 

Vi elever vill välja låtar till Rising stars Bra synpunkt den tar vi med till arbetsgruppen 

Lokalerna är i behov av renovering Kulturskolans lokaler har till del renoverats och 

fått nya möbler, hoppas vi tillsammans är rädda 

om det. 

Jag önskar aktivitetsdagar Berätta för din lärare om din ide 
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