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Sammanfattning 
Studieförbundet Studiefrämjandet har stöd av kulturnämnden för att bedriva musik- och 
kulturskola för unga i åldern 6-20 år. Från och med höstterminen 2016 ingår även de tidigare 
upphandlade musikplatseleverna i det ordinarie avtalet och uppdraget. Verksamheten regleras 
av en överenskommelse och finansieras med ett stöd om 1 051 tkr år 2016 samt för de 
upphandlade musikplatserna, frivilliga musikundervisningen, med 1300 tkr. 2016 deltog totalt 
2 457 barn och unga i verksamheten. Av dessa gick 470 barn i den frivilliga 
musikundervisningen och 1 987 barn deltog i kulturskolans ordinarie verksamhet.  
 
 
Ärendet 
Uppdragets huvudsakliga innehåll:  
• Bedriva ämneskurser inom kulturområdet genom enskild undervisning och/eller 

gruppundervisning. 
• Profilämnen ska vara musik, teater, dans, konst och hantverk 
• Genomföra konserter, elevframträdanden och kulturprogram. 
 
Uppdraget utgår från områdena lärande och kunskapsutveckling, trygghet, inflytande och 
delaktighet, likvärdiga villkor samt hälsa och utveckling.  
 
Kulturskolan leds av en utbildningsledare och samt utbildade kulturpedagoger. Pedagogerna 
har utbildning från musikhögskola, konsthögskola, SMI eller specialinriktad folkhögskola. 

 
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 
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För pedagogerna följer studiefrämjandet gällande kollektivavtal mellan 
Folkbildningsförbundet och Lärarnas Samverkansråd, Teaterförbundet och Handelsanställdas 
förbund. 
 
Verksamheten är förlagd till Disponentvillan Ekeby, till egna lokaler i Ekeby bruk, 
Stenhagens Bildnings- och kulturcentrum, Mötesplats Kontakten och musikhuset Musicalen i 
Gottsunda. Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler i en trygg, riskfri och drogfri 
miljö. Alla lokalerna genomgår inspektion av Studiefrämjandets skyddskommitté två gånger 
per år. 
 
Folkbildningens pedagogiska synsätt präglar verksamheten och elevens behov och 
förutsättningar sätts i centrum. Studiefrämjandet strävar att eleven förutom att lära sig spela 
ett instrument, får grundläggande notkunskaper och träna sitt gehör, även ska ha roligt under 
lektionerna. Instrumentundervisningen, enskilt eller i grupp, ska även bidra till den ungas 
personliga utveckling, stärka självförtroende och säkerhet. Att utgå från elevens egna 
förutsättningar och önskemål är ett viktigt pedagogiskt verktyg. Med geografisk närvaro 
skapas förutsättningar att nå nya elever.  
 
Verksamheten förmedlar enskild musikundervisning i 31 olika ämnen, samt 
gruppundervisning i akustisk gitarr, spela i band, inspelningsteknik och körsång. 
Enskild musikundervisning har skett med 605 elever och gruppundervisning musik med 72 
elever. Undervisning i estetkurser inom konst, dans, teater och hantverk når 170 elever. 
 
Studiefrämjandets kulturskola har även öppna verksamheter inom musik, konst och hantverk, 
samt lovaktiviteter i form av kortkurser i musik, hiphop och inspelningsteknik. En anpassning 
till efterfrågan sker succesivt. Verksamheten har 14 ensembler (7 gitarrgrupper, 7 
rockgrupper), och två körer. 
 
Andelen flickor i verksamheten är 59 %. Deltagarenkät utförd i mars 2016 visar att 95 % av 
eleverna känner sig trygga i undervisningen och 93 % är nöjda med sin lärares insats och 93 
% är nöjda med undervisningen i sin helhet. 
 
Studiefrämjande ska enligt nämndens uppdrag svara för konserter och elevframträdanden. 
Verksamheten har genomfört 29 elevframträdanden med 360 medverkande elever. 
 
Kösituationen ser ut som följer: 
enskild undervisning i solosång (9)  
enskild gitarrundervisning (11) 
enskild trumundervisning (7) 
enskild keyboardundervisning (5) 
enskild pianoundervisning (18) 
enskild fiolundervisning (7) 
enskild saxofonundervisning (2). 
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Upphandlad frivillig musikundervisning - Musikplats 
Studiefrämjandet bedriver sedan 2014-07-01 frivillig musikundervisning i ämnena piano, 
akustisk gitarr, elgitarr, fiol och trummor med elever som tidigare köade till Uppsala 
kulturskola (dåvarande Uppsala musikskola). Piano har tagit emot den största delen av 
placeringarna och sedan följer i fallande ordning gitarr/elgitarr, fiol och trummor. Avtalet 
upphörde 2016-06-30 och elevplatserna ingår nu i Studiefrämjandets kulturskola men med 
speciells förutsättningar där eleverna betalar samma elevavgift som i den kommunala 
verksamheten 2017 ut. Under höstterminen 2016 hade studiefrämjandet 398 elever i den 
frivilliga musikundervisningen och dessa kom från följande topp-fem områden: Centrum, 
Ekeby Bruk, Gottsunda, Sunnersta och Norby. Undervisningen skedde i centrala staden, i 
ytterområden samt på landsbygden. I ytterområdena Storvreta och Bälinge har intresset varit 
lågt och studiefrämjandet har fått lägga ned undervisningen där. Kvarvarande elever har 
erbjudits plats i studiefrämjandets undervisning i centrala Uppsala eller hos Uppsala 
kulturskola. 
 
Musikeleverna har haft möjlighet att delta i 27 stycken elevarrangemang under vårterminen 
2016 och 22 stycken höstterminen 2016. 
 
Kulturförvaltningens bedömning 
Uppföljningen av elevers upplevelse av verksamheten visar på goda resultat. I genomsnitt är 
eleven inskriven i verksamheten under sex terminer. Andel flickor är i majoritet i 
verksamheten. Insatser bör vidtas för att öka andelen pojkar. 
 
Av eleverna är 50 % i åldern 13-19 år vilket bidrar till att ge stöd till tonåringars 
kulturutövning och kulturutbudet för unga i Uppsala. Elever har tillgång till lokalerna för egen 
musikträning och eget skapande. Verksamheten har en flexibel organisation som anpassar 
utbudet till efterfrågan. Eleverna har individuella undervisningsplaner och planeringssamtal 
förs kontinuerligt mellan elev och pedagog. Kursplaner finns i alla ämnen.  
 
Studiefrämjandets kulturskola redovisade ett underskott om 420 tkr år 2016, och hade även ett 
underskott om 354 tkr år 2015. 
 
Förvaltningens sammanfattade bedömning är att Studiefrämjandet väl genomfört 
kulturskoleverksamheten och har bra system för kvalitet- och verksamhetsuppföljning.  
 
Inför 2018 kommer verksamheten att övergå till att söka verksamhetsstöd till barns och ungas 
kulturutövande. Studiefrämjandets kulturskola kommer därmed att inlemmas med fler aktörer 
och redovisningen kommer att ta en annan form då man inte längre har uppdrag från 
kulturnämnden eller ingår i ett samlat kvalitets- och uppföljningssystem med skolor 
fritidsgårdar och musik- och kulturskolor.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Studiefrämjandets kulturskoleverksamhet finansierades inom kulturnämndens budget för år 
2016. 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 
 
 
 
Bilaga:  Redovisning för verksamhetsåret 2016 - Frivillig musikundervisning med 

musikplats och kulturskola 
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