
Undervisnings- och kulturministeriets elevenkät 2017
Hej,
För ett år sedan skickade jag en enkät till er skola för att ta reda på vilka slags hobbyer ni
skulle vilja utöva i skolan på eftermiddagarna. Totalt 118 000 elever från 1 107 grundskolor
svarade på enkäten. Tack för era svar.
Nu kommer vi att förnya elevenkäten. Du kan gärna svara på enkäten även om du besvarat
den förra året. Vi har några nya frågor med.
På basis av elevernas önskemål beviljade undervisnings- och kulturministeriet finansiering
till tusentals nya hobbytimmar i samband med skoldagen.
Detta år kommer vi att göra samma sak, och därför vill vi ha din åsikt:
Vilka konstområden och idrottsgrenar intresserar dig och vilka hobbyer skulle du vilja ha i
din skola?
Om du inte har någon trevlig hobby, berätta oss varför.
Jag tycker att det är viktigt att varje barn och ungdom har en chans åtminstone till en
angenäm hobby.
Vi letar efter åtgärder som möjliggör en hobby för var och en.
Denna enkät anknyter till genomförandet av regeringens spetsprojekt för konst och kultur samt motion och idrott åren 2016–2018.

Svarstiden är 15.2. – 24.3.2017.

Med vänlig hälsning
Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen

Börja
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SVARA INTE PÅ HÄRSVARA INTE PÅ DET HÄR



Sidan 1/8  1 2 3 4 5 6 7 8

1. Bakgrundsuppgifter
Gå helst igenom enkäten i ett svep  genom att använda knappen "Fortsätt" i nedre kanten för att gå vidare. Om du ändå vid något skede vill gå
tillbaka till dina tidigare svar, kan du genom att klicka på sidnummren upptill i högra kanten gå tillbaka till de föregående sidorna.  

Jag är < Välj >

Min årskurs < Välj >

Min ålder < Välj >

Fortsätt
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2. Vilka hobbytimmar i konst och kultur skulle du vara intresserad
av om de ordnades i skolan?
På bilden finns olika konst- och kulturhobbyer. Om du flyttar musen på konstområdet så står det vad det betyder. Vilka hobbytimmar i konst och
kultur skulle du vara intresserad av och delta i?
Anvisning:

Flytta lådorna med musen mot mitten, och det som du helst skulle delta i flyttar du närmast mitten.
Flytta de hobbyer du är intresserad av
Du kan flytta lådorna flera gånger
När du är färdig kan du gå vidare genom att trycka på "Fortsätt" nere på sidan.

Fortsätt
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Jag skulle
helst delta i

Kommentera

Fotografering

Serieteckning

Cirkus

Läsning, litteratur, dikter, ordkonst och skrivande

Teater

Parkour, street och showdance

Dans

Sjunga i kör

Göra musik och musikteknik

Spela i band och orkester

Spela instrument

Fingerfärdighet, design och hantverk

Bildkonst

Historia

Medie- och videokonst

Film och animation

Arkitektur

Modeteckning och illustration
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3. Vilka konst- och kulturhobbyer sysslar du med eller har du
sysslat med i skolans klubb eller någon annanstans?
Ange de konst- och kulturhobbyer som du sysslar med eller har sysslat med i skolans klubb eller någon annanstans

I skolans klubb Någon annanstans
Arkitektur
Film och animation
Medie- och videokonst
Historia
Bildkonst
Modeteckning och illustration
Fingerfärdighet, design och hantverk
Spela instrument (t.ex. gitarr, bas,
trummor, piano, keyboard, saxofon)
Spela i band och orkester
Göra musik och musikteknik
Sjunga i kör
Dans
Parkour, street och showdance
Teater
Läsning, litteratur, dikter, ordkonst och
skrivande
Cirkus
Fotografering
Serieteckning

I skolans klubb Någon annanstans
Någon annan hobby, skriv vilken:

Fortsätt
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Kommentera
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4. Vilka idrottsgrenar skulle du vilja syssla med utöver skolans
gymnastiktimmar?
På bilden finns olika idrottsgrenar Vilka grenar skulle du vilja delta i skolan?
Anvisning:

Flytta lådorna med musen mot mitten, och det som du helst skulle delta i flyttar du närmast mitten.
Flytta de grenar du är intresserad av
Du kan flytta lådorna flera gånger
När du är färdig kan du gå vidare genom att trycka på "Fortsätt" nere på sidan.

Fortsätt
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Jag skulle
helst delta i

Kommentera

Isgrenar som ishockey, skridskoåkning

Snögrenar som skidning, snowboard, slalom

Utebollgrenar som fotboll, boboll

Innebollgrenar som innebandy, korgboll, volleyboll

Gymnastik/gympa/dans/cheerleading

Simning

Friidrott (t.ex. löpning, längdhopp, spjutkastning)

Parkour, skateboard och sparkcykel

Racketspel som tennis, pingis och badminton

Brottning och judo

Andra grenar: ridning, golf, bowling

Gym
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5. Vilka idrottsgrenar sysslar du med eller har du sysslat med i
skolans klubb eller någon annanstans?
Ange de idrottsgrenar som du sysslar med eller har sysslat med i skolans klubb eller någon annanstans.

I skolans klubb Någon annanstans
Isgrenar som ishockey, skridskoåkning
Snögrenar som skidning, snowboard,
slalom
Utebollgrenar som fotboll, boboll
Innebollgrenar som innebandy,
korgboll, volleyboll
Gymnastik/gympa/dans/cheerleading
Simning
Friidrott (t.ex. löpning, längdhopp,
spjutkastning)
Parkour, skateboard och sparkcykel
Racketspel som tennis, pingis och
badminton
Brottning och judo
Gym
Andra grenar: ridning, golf, bowling

I skolans klubb Någon annanstans
Någon annan gren, skriv vilken:

Ja Nej Kommer inte ihåg
6. Har du svarat på den här enkäten i
år?

Fortsätt
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7. Jag har en hobby som jag tycker om.
Ja. Den är:

Om du svarade till denna, vänligen fortsätt till frågan 8.

Inte för tillfället. Jag hade en hobby, som jag tyckte mycket om. Vilken hobby hade du?

Nej. Jag har ingen hobby jag tycker om. Berätta oss varför. Du kan välja en eller flera alternativ.

Det finns ingen hobby erbjuden
Det finns ingen grupp som passar för mig
Det finns ingen bra ledare
Jag har inga kompisar i hobbyn
Jag klarar mig inte i hobbyn
Jag blir mobbad i mina hobbyn
Hobbyns tidpunkt passar inte mig
Jag har ingen tid
Hobbyn ordnas för långt borta
Hobbyn är för dyr
Jag har ingen utrystning till hobbyn
Hobbyn kräver för mycket (t.ex. ordnas för många gånger i veckan, för mycket tävlan)
Jag har något annat att göra
En annan orsak, berätta vad

Fortsätt
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8. Vad tycker du?

Samma åsikt Kan inte säga Annan åsikt
Hobbyverksamheten ska ordnas i lokaler
i skolan och närområdet
Det kunde finnas hobbytimmar före
skolan börjar
Det kunde finnas hobbytimmar under
skoldagen
Det kunde finnas hobbytimmar efter
skoldagen
Jag skulle vilja använda skolans lokaler
och redskap för hobbyer tillsammans
med kompisar också utan någon ledare
(t.ex. för att göra musik, spela i
gymnastiksalen)

Fortsätt
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9. Vill du skicka hälsningar till dem som ordnar hobbytimmar?
Vad önskar du för att hobbytimmarna ska vara trevliga?

Avslutning
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Kommentera



Tack för dina svar. Ha en bra skoldag!

Webbenkäten genomfördes av

Powered by Fountain Park


