
Kulturskoleundersökning 2019

Rapport för: Järlahusets Musikskola Nacka

Genomförd av Enkätfabriken

April - juni 2019



2

Bakgrund

Enkätfabriken har för Nacka kommuns räkning genomfört en NKI-undersökning om kulturskolan. Frågeunderlaget 

för undersökningen är detsamma som kommunen använt vid tidigare mätningstillfällen.

Metod
Undersökningen genomfördes under april - juni 2019. Svaren samlades in via en pappersenkät med möjlighet att svara online. 

Två påminnelser har gått ut till de som vid tidpunkten för påminnelsen ännu inte hade besvarat enkäten. 

I rapporten redovisas resultatet i diagram och genom medelvärden i tabeller. Alla medelvärden i rapporten redovisas på en 

skala 1-4 där 4 är det högsta värdet. 

För att ge ett sammanfattande mått på elevernas nöjdhet generellt sett ställdes i undersökningen två så kallade 

nöjdhetsindexfrågor. Resultaten för frågorna redovisas i tabellen nedan. Medelvärdet är det generella nöjdhetsindexet.

Svarsfrekvens

Denna rapport är baserad på svar från 17 elever på: Järlahusets Musikskola Nacka



Nöjdhetsindex
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% "Vet ej" Ert resultat
Samtliga kulturskolor i 

Nacka kommun

Nöjdhetsindex - 3.7 3.7

Jag är nöjd med kulturskolan 0 3.8 3.7

Den här kulturskolan är så bra som jag har hoppats på 6 3.6 3.7

18%

38%

82%

62%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag är nöjd med kulturskolan

Den här kulturskolan är så bra som jag har hoppats på

Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra



Nöjdhetsindex, över tid
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2019 2017 2016 2015

Nöjdhetsindex 3.7 3,4 3,6 -

Jag är nöjd med kulturskolan 3.8 3,4 3,6 3,4

Den här kulturskolan är så bra som jag har hoppats på* 3.6 3,3 3,6 -

*Frågan ställdes innan 2019 som: Det senaste året har kulturskolan varit så bra som jag hoppats på.



Generella frågor
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12%

6%

35%

35%

24%

35%

65%

65%

65%

59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Det är roligt i kulturskolan

Jag lär mig mycket

Jag får möjlighet att vara med på konserter, föreställningar eller utställningar

Kursen/lektionen är på en bra tid

Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra

% "Vet ej" Ert resultat
Samtliga kulturskolor i 

Nacka kommun

Det är roligt i kulturskolan 0 3.6 3.6

Jag lär mig mycket 0 3.6 3.6

Jag får möjlighet att vara med på konserter, föreställningar eller 

utställningar
0 3.4 3.6

Kursen/lektionen är på en bra tid 0 3.5 3.5



Generella frågor, över tid
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2019 2017 2016 2015

Det är roligt i kulturskolan 3.6 3,5 3,5 3,5

Jag lär mig mycket 3.6 3,3 3,5 3,5

Jag får möjlighet att vara med på konserter, föreställningar 

eller utställningar
3.4 3,3 3,1 3,6

Kursen/lektionen är på en bra tid 3.5 3,1 3,5 3,4



Pedagogik
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6%

6%

7%

24%

12%

6%

41%

24%

18%

12%

25%

21%

29%

76%

82%

71%

69%

71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag brukar träna/öva mellan lektionerna

Min lärare förklarar så att jag förstår

Min lärare ger mig uppmuntran

Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna

Min lärare är intresserad av vad jag vill lära mig

Jag får använda mig av mina egna idéer på lektionerna

Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra

% "Vet ej" Ert resultat
Samtliga kulturskolor i 

Nacka kommun

Jag brukar träna/öva mellan lektionerna 0 2.9 3.0

Min lärare förklarar så att jag förstår 0 3.8 3.7

Min lärare ger mig uppmuntran 0 3.8 3.7

Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna 0 3.5 3.3

Min lärare är intresserad av vad jag vill lära mig 6 3.6 3.6

Jag får använda mig av mina egna idéer på lektionerna 18 3.6 3.3



Pedagogik, över tid
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2019 2017 2016 2015

Jag brukar träna/öva mellan lektionerna 2.9 2,8 2,7 3,0

Min lärare förklarar så att jag förstår 3.8 3,4 3,6 3,7

Min lärare ger mig uppmuntran 3.8 3,6 3,6 3,8

Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på 

lektionerna
3.5 3,1 3,3 3,3

Min lärare är intresserad av vad jag vill lära mig 3.6 3,3 3,3 -

Jag får använda mig av mina egna idéer på lektionerna 3.6 3,1 3,3 3,3



Stämning och trygghet
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12%

18%

19%

6%

88%

82%

81%

100%

94%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Det är bra stämning under lektionerna

Jag känner mig trygg under lektionerna

Jag känner mig trygg på väg till och från kulturskolan.

Jag känner mig alltid välkommen när jag kommer till kulturskolan

Jag känner mig respekterad för den jag är när jag är i kulturskolan

Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra

% "Vet ej" Ert resultat
Samtliga kulturskolor i 

Nacka kommun

Det är bra stämning under lektionerna 0 3.9 3.8

Jag känner mig trygg under lektionerna 0 3.8 3.9

Jag känner mig trygg på väg till och från kulturskolan. 6 3.8 3.8

Jag känner mig alltid välkommen när jag kommer till kulturskolan 0 4.0 3.9

Jag känner mig respekterad för den jag är när jag är i kulturskolan 0 3.9 3.9



Stämning och trygghet, över tid
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2019 2017 2016 2015

Det är bra stämning under lektionerna 3.9 3,7 3,8 3,8

Jag känner mig trygg under lektionerna 3.8 3,9 3,9 3,9

Jag känner mig trygg på väg till och från kulturskolan. 3.8 3,8 3,8 3,9

Jag känner mig alltid välkommen när jag kommer till 

kulturskolan
4.0 - - -

Jag känner mig respekterad för den jag är när jag är i 

kulturskolan
3.9 - - -



Bakgrundsfrågor, del 1
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71%

12%

18%

Vem fyller i denna enkät?

Eleven

Elev med hjälp av
en vuxen

Vuxen

12%

88%

Är du...

Kille Tjej

Annat

53%

12%

0%

0%

35%

Jag fick börja direkt

Jag fick vänta någon eller några
månader

Jag fick vänta ett halvår - eller ett
år

Jag fick vänta mer än ett år

Kommer inte ihåg

När du anmälde dig till kulturskolan, fick du då börja direkt eller 
fick du vänta?

18%

18%

12%

47%

6%

7 år eller yngre

8-9 år

10-12 år

13-15 år

16 år eller äldre

Hur gammal är du?



Bakgrundsfrågor, del 2
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12%

82%

6%

Har du lektioner i grupp eller ensam?

I grupp

Ensam

Både ensam och i
grupp 94%

6%

Går du den kurs som du helst vill?

Ja

Nej

24%

12%

18%

12%

35%

Mindre än ett år

Ett år

Två år

Tre år

Fyra år eller mer

Hur länge har du gått i den här kulturskolan?

100%

Går du kvar i kulturskolan eller har du slutat?

Jag går kvar

Jag har slutat


