MIK-enkät elever 9–12 år januari 2020
Sammanfattning av svaren

9. Vad tycker du är bäst med att vara elev vid MIK
22 svar
Jag kan spela mera piano och ha roligt när jag spelar
Gillar allt
Orkester, uppträdanden, musiklägret, bra lokaliteter, jätte bra lärare!! Jag har lärt mej bla
bättre läsa noter!
Jag tycker att min pianolärare är trevlig och låter mig välja mellan olika låtar.
Snälla lärorna!
Läraren är kiva. Det är roligt att spela.
Den bästa är att man kan lära sig att spela ett eller fler instrument
Jag vet inte
En jätte bra lärare som är rolig och snäll.
Man kan lära sig mycket
Spela sång!

Man får spela i konserten.
För man lär sig musik
Att man får spela tillsammans med en kompis.
Att få lära sig spela nya noter
Att man kan spela med sina kompisar
Man får lära sig sitt instrument
Roliga lektioner.
Lärarna är roliga och man får uppträda mycket.
Att få spela gitarr.
Det är roligt

10. Vad tycker du kunde fungera bättre vid MIK?
20 svar
Allt är bra.
Jag tycker alting är ok
Jag fyllde just 10, och takten i orkestern känns för mej personligen lite väl häftig. (Fast mina
föräldrar tycker jag lärde mej MASSOR där, och fint hängde med!!!!)
Nivå-proven är lite jobbiga, samtidigt är det bra när man får uppträda och lärarna ger
feedback! Samtidigt roligt att man kan göra nivåprov! Bra att få även träffa andra barn som
spelar!
Ingenting, jag tycker allt är bra utom att min körlärare är sträng.
Att ha nån papper att rita på i korridorer, medan vi väntar på lektionen
Att ha två instrument lektioner per vecka
Jag tycker allt funkar bra
Inget!
Inte bara öva på en sång flera gånger i sträck utan också få öva någon annan sång däremellan.
Inget krav att uppträda
mindre uppträdanden
Önskar mera Kalle Anka tidningar i vänterummet.
Mera sånger som typ Let it be som man själv och andra känner igen
För lång väntetid (1h 15 min) mellan skolan och lektionen.
Allt är bra med MIK

11. Finns det något annat du vill berätta om dina studier vid MIK?
17 svar
Nej
Att spela med min lärare är det bästa
Det har varit bra!
Jag skulle vilja lära mig mera om ackord och toner och t.ex. vad G7 betyder.
Jag tyckte bäst att åka till musiktävling i Kaunas!
Man blir bra på att uppträda
Nej :)
Nä. :)
Jag tycker jättemycket om att spela gitarr vid MIK.
Det är roligt att spela själv, men jag tycker inte om att uppträda
stress att uppträda hela tiden
Låtarna är lite svåra. Det är inte alltid roligt på lektionerna. Jag orkar inte alltid heller öva alla
spelläxorna
Nä.
Nej.

