Enkät till studenter vid högskolor och universitet
SEC/ILU,
Box 2136, 750 02 Uppsala
www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/

Denna enkät ingår i ett pågående forskningsprojekt om rekrytering
till högre utbildning i Sverige. Syftet är att skaffa mer kunskap om
studenters förutsättningar och villkor, vägar genom
utbildningssystemet och syn på studierna och framtiden, samt att
jämföra rekryteringen till olika utbildningar inom högskolan.
Enkäten är helt anonym. Ditt namn kommer inte att hamna i något
register. Ingen information du lämnar här kommer att lämnas vidare.
Vi är angelägna om att ge en så korrekt bild som möjligt av de
utbildningar enkäten omfattar och ber dig därför fylla i den så noga
du kan.
Avsikten är inte att undersöka enskilda studenters förhållanden, utan
att jämföra grupper av studenter och att jämföra utbildningar. Vilka
skillnader finns mellan högskolans utbildningar? Hur skiljer sig
studenternas förutsättningar och villkor på olika utbildningar? Längs
vilka vägar har de kommit till den utbildning där de går? Hur skiljer
sig framtidsperspektiven? Som ett komplement till denna enkät
genomförs intervjuer på de berörda utbildningarna.
Tack på förhand för din medverkan! Om du undrar över något eller
har synpunkter kontakta oss per e-post eller telefon.

Donald Broady, professor
SEC/ILU, Uppsala universitet
Projektledare för undersökningen Kampen om studenterna. Det svenska
högskolefältet och lärosätenas rekryteringsstrategier 1993-2003

Kontaktperson för undersökningar om sjuksköterskeutbildningar:
Karin Anna Petersen, projektledare
E-post karin.anna.petersen@ped.uu.se, Telefon 070-4250755

Kontaktperson för enkätundersökningen:
Mikael Palme
E-post mikael.palme@lhs.se, Telefon: 070-8648122
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INSTRUKTIONER FÖR IFYLLANDET

Obs! Använd ej röd penna!

I de mindre, vanligast förekommande rutorna, fyll i ett kryss:

I vissa frågor där tal efterfrågas, skriv till exempel:

200 l

I frågor med öppna svar, skriv tydligt på raden:_____________________________________________

A.

Här följer frågor om ditt val av utbildning och om dina studier
kvinna

man

Universitet/högskola – skriv hela namnet och även vilken ort:

__________________________________
Födelseår:

19

Program (om inte, ange vilket ämne) – skriv hela namnet:

__________________________________
Ange även om du läser någon speciell inriktning inom din utbildning:

__________________________________
Ange i vilken grad du instämmer i följande påståenden!
Instämmer helt

←

1. Ditt val av utbildning:
jag vill arbeta med just det som denna utbildning utbildar mig för
jag är öppen för flera yrkeskarriärer och denna utbildning öppnar
många möjligheter
jag kom in på denna men inte andra utbildningar jag sökte
jag valde utbildningen för att jag tyckte ämnena verkade intressanta

2. Ditt val av högskola/universitet:
jag valde denna högskola för att det var praktiskt att läsa här
jag valde denna högskola för att den har gott rykte
jag valde denna högskola för att den är en av de bästa inom sitt område
jag kan tänka mig att läsa denna utbildning vid en annan högskola

3. Din utbildnings rykte eller ställning:
utbildningen har mycket högt anseende inom sitt utbildningsområde
utbildningen har mycket högt anseende inom högskolevärlden som helhet

4. Vad anser du om förhållandet mellan studierna och ditt
övriga liv?
det jag gör utanför de direkta studierna är lika viktigt som själva
studierna för det slags yrkesliv jag förbereder mig för

040323-enkat-sv-studenter-final.doc

Instämmer inte alls

→

5. Vad tycker du är viktigt att lära dig på den utbildning
du går?

Instämmer helt

←

Instämmer inte alls

→

saker som är direkt relevanta för det yrke jag utbildar mig för
att alltid utveckla ett personligt förhållande till innehållet
att sätta sig in i ett omfattande material på kort tid
saker som ger mig en allmän bildning, ej direkt nödvändiga för det
yrke jag utbildar mig för

6. Vad anser du om betyg och bedömning på den utbildning
du går?
det man lär sig går att mäta på ett meningsfullt sätt i en graderad skala
det bör finnas graderade betyg
lärarna bör ge kvalitativa omdömen om studenternas prestationer
individuella betyg och bedömningar bör göras offentliga på t.ex.
anslagstavlor
en tydlig betygssättning är viktigt för att jag ska uppfatta studierna
som seriösa

7. Sökte du några andra utbildningar i stället för den du nu går på?
ja

nej

Om ja, ange de tre viktigaste andra utbildningar du sökte:
1) ___________________________ (utbildning) på _________________________ högskola/universitet
2) ___________________________ (utbildning) på _________________________ högskola/universitet
3) ___________________________ (utbildning) på _________________________ högskola/universitet

8. Hur tycker du att man ska kunna antas till den utbildning där du går? Sätt ett eller flera kryss!
gymnasiebetyg

antagningsprov

arbetslivserfarenhet

högskoleprov

intervjuer

alla behöriga som söker ska antas

lottning

personlighetstest

040323-enkat-sv-studenter-final.doc

9. På vilka sätt informerade du dig om den utbildning du går på innan du valde den? Sätt ett
eller flera kryss!
via dess webbsidor

via mina föräldrar eller deras vänner

via vänner

via studievägledare på min gymnasieskola

via tryckt informationsmaterial

via informationsansvariga på utbildningen

via studentkåren

annat sätt, nämligen:
_______________________________________

10. Hur har du hittills finansierat dina studier? Sätt ett eller flera kryss!
studiemedel (bidrag och maximalt lån)

eget förvärvsarbete

studiemedel (endast bidrag, ej maximalt lån)

finansiellt stöd från familjen

studiemedel (endast bidrag)

stipendium

personliga lån i bank

personliga lån av personer i min närhet
annat nämligen
_______________________________________

11. Förvärvsarbetar du parallellt med dina studier (förutom feriearbete)? Sätt bara ett kryss!
nej, inte alls

mellan 10 och 20 timmar i veckan

mindre än 2 timmar i veckan

över 20 timmar i veckan, men ej heltid

mellan 2 och 10 timmar i veckan

heltid

om du förvärvsarbetar parallellt med studierna, vad arbetar du med?
___________________________________________________________________________________

12. Hur många timmar ägnar du denna termin åt självstudier under en genomsnittlig vecka?
Sätt bara ett kryss!
mindre än 5 timmar

minst 15 men mindre än 25 timmar

minst 5 men mindre än 15 timmar

minst 25 timmar
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13. Hur många timmar ägnar du denna termin åt självstudier per dag veckan före en
tentamen eller ett prov? Sätt bara ett kryss!
mindre än 3 timmar

minst 5 men mindre än 8 timmar

minst 3 men mindre än 5 timmar

minst 8 timmar
tentamen eller prov förekommer ej på min
utbildning

14. Hur krävande tycker du att studierna är på din utbildning? Sätt bara ett kryss!
mycket lätta

ganska krävande

ganska lätta

mycket krävande

varken lätta eller krävande

15. Vilket av följande har du gjort med vänner på den utbildning du går på men utanför själva
utbildningen? Sätt ett eller flera kryss!
gått på lokal (krog, pub, disco el.likn.)

deltagit i egen sportaktivitet (fotboll, innebandy,
etc.)

deltagit i privat middag eller fest

deltagit i läsecirkel el.likn.

åkt på skid- eller badortsresa

annat

gått på kulturevenemang (musik, teater,
el.likn.)

inget av detta

gått på annat evenemang (sport el.likn.)

16. Vilket av följande sidoaktiviteter har du ägnat dig åt under tiden för dina nuvarande
studier? Sätt ett eller flera kryss!
arrangerat fester

arrangerat studentutbyten

gjort tidning/årsbok

varit med i musikgrupp, kör, orkester el.likn.

haft uppdrag inom studentkåren, t.ex. utskott,
festkommitté, arbetsgrupp

varit med i teatergrupp

varit med i idrottsförening

varit med i politisk eller annan form av förening,
ex. miljöförening eller feministisk förening

arrangerat nollning/inspark

arrangerat resor

varit studentpolitiskt aktiv, t.ex. i kårparti

annat

arrangerat arbetsmarknadsdagar

ingen av dessa sidoaktiviteter
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17. Vilken eller vilka av följande traditioner tycker du bör finnas (även om de redan finns!)
bland de studerande på den utbildning du går? Sätt ett eller flera kryss!
organiserade kulturella aktiviteter av typ
teaterbesök

festligare middagar med bordsplacering, tal och
krav på klädsel

organiserade utlandsresor

”insparksfest”, där nybörjarna lär känna
varandra

organiserad idrottsverksamhet

särskilda insparksceremonier av typ ”nollning”

organiserad studentpolitisk aktivitet

skoltröjor med universitetets/skolans eller
utbildningens emblem eller namn

större fester för alla studerande på
utbildningen

sammanslutningar liknande dem som i
Uppsala/Lund kallas nationer

mindre personliga fester för kurskamrater

ingen av de nämnda traditionerna bör finnas

18. Läser du någon annan utbildning och/eller kurser på universitet eller högskola parallellt
med din nuvarande utbildning?
ja

nej

Om ja, ange vilka ämnen/utbildningar du läser, vilken nivå studierna gäller (för fristående kurser ange A,
B, C, el. D; för program ange vilken årskurs), hur många poäng studierna omfattar denna termin samt på
vilket universitet/högskola de bedrivs!
ämne/utbildning:

nivå:

antal poäng:

universitet/högskola:

__________________________

________

__________

______________________________

__________________________

________

__________

______________________________

19. Har du tidigare läst på universitet eller högskola i Sverige (räkna även med de terminer
som du studerat inom din nuvarande utbildning)?
ja

nej

Om ja, ange vilka ämnen/utbildningar du har läst i Sverige, vilken nivå studierna gällde (för fristående
kurser ange A, B, C, el. D; för program ange till vilken årskurs), hur många poäng studierna omfattade
samt på vilket universitet/högskola de bedrevs!
ämne/utbildning:

nivå:

antal poäng:

universitet/högskola:

__________________________

_______

__________

_____________________________

__________________________

_______

__________

_____________________________

__________________________

_______

__________

_____________________________

__________________________

_______

__________

_____________________________

__________________________

_______

__________

_____________________________
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20. Har du tidigare läst utomlands på universitets- eller högskolenivå under minst 3 månader?
ja

nej

Om ja, specificera vilka ämnen/utbildningar omfattande minst tre månader du har läst. Ange hur mycket
av dessa ämnen du har läst i terminer räknat, samt på vilket/n universitet/högskola och i vilket land du har
läst!
ämne/utbildning:

antal terminer:

universitet/högskola:

land:

_____________________

__________

______________________

___________________

_____________________

__________

______________________

___________________

_____________________

__________

______________________

___________________

_____________________

__________

______________________

___________________

_____________________

__________

______________________

___________________

21. Har du läst utomlands via ett utbytesprogram?
ja

nej

Om ja, mellan vilka högskolor eller universitet gällde avtalet?
svenskt universitet/högskola: ________________________________________________________
och utländskt lärosäte: ______________________________________________________________
inom ramen för utbytesprogrammet: ___________________________________________________

22. Driver du aktivt ett eget företag vid sidan av dina studier?
ja

nej

23. Om du fick möjlighet att bjuda in en offentligt känd person som du själv uppskattar till din
utbildning, vem skulle det vara? Skriv bara ett namn!
______________________________________________________________________________
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B.

Här följer frågor som rör dina tidigare skolstudier
24. Vilket medelbetyg/meritvärde hade du som avgångsbetyg i grundskolan?

Om du läst i det nya systemet: Mitt meritvärde var ca


,

(tal mellan 0 och 320)

(tal mellan 0,0 och 5,0)

Om du läst i det gamla systemet: Mitt medelbetyg var ca
minns ej

25. Vilken/a typ/er av gymnasieutbildning har du gått? Sätt ett eller flera kryss!
jag har gått en reguljär svensk
gymnasieutbildning

jag har förbättrat mina gymnasiebetyg på
komvux för att öka chanserna att komma in på
vissa högskoleutbildningar

jag har läst in gymnasiekompetens på komvux

jag har läst in gymnasiekompetens på
folkhögskola

jag har kompletterat min gymnasiekompetens
på komvux för att bli behörig till vissa
högskoleutbildningar

jag har läst en hel gymnasieutbildning i annat
land än Sverige, nämligen i (land)
_______________________________________

Om du gått ut en reguljär svensk gymnasieutbildning:
vilket år påbörjade du gymnasiestudierna?

vilket år gick du ut gymnasiet?

vilken linje eller vilket program gick du ut?



____________________________________

26. Om du gått ut gymnasiet i det nya systemet (från och med mitten av 1990-talet), vilket var ditt
jämförelsetal (medelbetyg)?

ca

,

(tal 0 mellan och 20,0)

minns ej
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27. Om du gått ut gymnasiet i det nya systemet (från och med mitten av 1990-talet), vilket
var dina betyg i följande gymnasieämnen?
IG

G

VG

MVG

annat

minns ej

ej läst
ämnet

svenska A
svenska B
svenska C – muntlig och
skriftlig kommunikation
engelska A
engelska B
engelska C
matematik A
matematik B
matematik C

28. Om du gick ut gymnasiet i det gamla systemet (före mitten av 1990-talet), vilket var ditt
slutbetyg i följande gymnasieämnen?
1

2

3

4

5

ej
betyg

annat

minns
ej

ej läst
ämnet

svenska (svenska språket)
svenska (litteraturhistoria)
engelska
b-språk
c-språk
matematik

29. Om du gick ut gymnasiet i det gamla systemet (före mitten av 1990-talet), vilket var ditt
medelbetyg?

ca

,

(tal mellan 0 och 5,0)

minns ej
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30. Om du har läst b- och/eller c-språk, vilket/vilka språk har du läst?
b-språk

c-språk
tyska

tyska

franska

franska

spanska

spanska

annat: _____________________________

annat: ________________________________

31. Gick du ut från en fristående gymnasieskola?
nej

ja, en internatskola

ja, en konfessionell skola (t.ex. katolsk)

ja, en Waldorfskola el.likn.

ja, en internationell eller etnisk skola (t.ex. finsk)

ja, annan fristående gymnasieskola

32. Har du under tiden du läste en reguljär svensk gymnasieutbildning studerat utomlands
mer än tre månader?
nej

ja, i USA

ja, i annat land nämligen __________________________

33. Har du gjort högskoleprovet?

nej

ja,



gånger, med

,

poäng som bäst

34. Har du gjort grundläggande värnpliktstjänstgöring?
nej

ja, vapenfri tjänst

ja, militär tjänst

Om ja,
vilken befattning/tjänst: ____________________________ (t.ex. plutonsbefäl, E-, F-, G-värnplitiga, brandman)

förband/förbandsort: ___________________________________ och hur länge
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(antal månader)

C.

Här följer frågor om din ursprungsfamilj och dina egna nuvarande
familjeförhållanden
35. Vilka är/var dina föräldrars yrken? Markera med ett kryss för din far och ett kryss för din
mor det yrke som bäst motsvarar deras yrken. Om du i huvudsak vuxit upp med en eller
två styvföräldrar, ange i så fall deras yrken.
Far

Mor

Yrke
Tekniska yrken

Far

Mor

Yrke
Vårdyrke

tekniker, ingenjör (ej civilingenjör)

skötare, biträde o.likn.

civilingenjör, arkitekt, lantmätare,
akademiskt utbildad naturvetare, el.likn.

sjuksköterska, sjukgymnast o.likn.

Pedagogiskt eller religiöst yrke

läkare, veterinär, tandläkare

klasslärare (för- och grundskolelärare)

Arbete inom handel

ämneslärare på högstadiet
gymnasielärare

butiksföreståndare, butiksägare,
grossist o.likn.
anställd inom handel (butiksanställd,
expedit, kassörska, försäljare o.likn.)

universitets- eller högskolelärare

Arbetaryrken

präst (med teologiutbildning)

icke yrkesutbildad arbetare i
produktion

annat religiöst arbete

yrkesutbildad arbetare i produktion

Yrke inom media, konstnärligt eller
kulturförmedlande yrke

icke yrkesutbildad arbetare i service

journalist, redaktör

yrkesutbildad arbetare i service

konstnärligt yrke (konstnär, författare,
filmare, skådespelare, musiker)
kulturförmedlande yrke (bibliotekarie,
museitjänsteman o.likn.)

förman, arbetsledare
Lantbruk mm

Administrativt yrke mm

bonde, lantarbetare, fiskare el.likn.

företagsledare (direktör, bankdirektör
o.likn.)

Polisiärt, militärt arbete

jurist, advokat

polis

högre tjänsteman (byråchef, avd direktör,
personalchef, revisor o.likn.)
tjänsteman på mellannivå
(banktjänsteman, socialsekreterare, etc.)
kontorsanställd (sekreterare,
maskinskrivare, kanslist o.likn.)
politiker, avlönad befattning inom
fackförening (ombudsman o.likn.)

officer
annat militärt arbete (utom officer)
Övrigt
hemmafru/hemmavarande far

Skriv din fars och mors yrke nedan. Ange yrke så noga som möjligt, skriv exempelvis inte arbetar på
bank, utan bankkamrer, bankdirektör, bankkassörska.
Far: _________________________________________________________________________________
Mor: ________________________________________________________________________________

040323-enkat-sv-studenter-final.doc

36. Inom vilken sektor arbetar/arbetade
huvudsakligen dina föräldrar?
Sätt ett kryss per förälder!
Far

37. Är/var din far och din mor...
Sätt ett kryss per förälder!

Mor

Far

Mor

privat sektor

egen företagare med anställda

offentlig sektor

konsult eller egen företagare utan
anställda

vet ej

ej egen företagare
vet ej

38. Vilken är din fars/mors högsta utbildning?
Sätt ett kryss per förälder!
Far

39. Har någon av dina föräldrar arbetat
och/eller studerat utomlands?

Mor

Far

Mor

folkskola eller grundskola

arbetat utomlands

realskola, fackskola, yrkesskola
eller 2-årigt gymnasium

studerat utomlands

3- eller 4-årigt gymnasium

nej, varken arbetat eller studerat
utomlands

kortare högskoleutbildning
(mindre än 3 år)
längre högskoleutbildning (3 år
eller mer)
forskarutbildning (fil.lic., fil.dr
och liknande)
vet ej

40. Hur har du i huvudsak växt upp under dina första 20 levnadsår? Sätt bara ett kryss!
med båda föräldrarna

med bara modern

med bara fadern

med moder och styvfar

med fader och styvmor

med andra

41. Hur du några syskon och läser eller har de läst på universitet eller högskolan?

nej

ja, jag har

ja, jag har




yngre syskon och

äldre syskon och




av dem läser eller har läst på högskolan.

av dem läser eller har läst på högskolan.
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42. Vilka språk förstår du själv och dina föräldrar utan större besvär? Sätt ett eller flera kryss
per person!
Du själv

Far

Mor
svenska
engelska
tyska
franska
spanska
annat, nämligen_______________________________________________
annat, nämligen_______________________________________________

43. Bodde du under din uppväxttid utomlands (utanför Norden) med din familj (mor eller far)
under en period av minst 3 månader? Sätt ett eller flera kryss!
nej

Västeuropa, inkl. Sydeuropa

Östeuropa

Nordamerika

Central- och Sydamerika

Afrika

Asien

Australien

44. Var du under din uppväxttid på semester med din familj utomlands (utanför Norden)? Sätt
ett eller flera kryss!
nej

Västeuropa, inkl. Sydeuropa

Östeuropa

Nordamerika

Central- och Sydamerika

Afrika

Asien

Australien

45. Har du varit på semester eller resa utomlands (utanför Norden) utan dina föräldrar? Sätt ett
eller flera kryss!
nej

Västeuropa, inkl. Sydeuropa

Östeuropa

Nordamerika

Central- och Sydamerika

Afrika

Asien

Australien
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46. I vilket land är du och dina föräldrar födda?
Sverige

Annat land, nämligen

Ungefärligt invandringsår

Du själv

_________________________________

Far

_________________________________

Mor

_________________________________





47. Var bodde du huvudsakligen under din skoltid (7–19 år)? Sätt bara ett kryss!
svensk storstad inklusive förorter
(Stockholm, Göteborg, eller Malmö)

annan stad i Sverige
(60 000-190 000 inv.)

landsbygden i Sverige

annat land

mindre stad i Sverige
(10 000-60 000 inv.)

48. Ifall du huvudsakligen bott i Sverige under din skoltid (7–19 år), i vilket län bodde du? Ange
det län där du bodde längst tid!
____________________________________________________________________________________

49. Hur bor du? Sätt bara ett kryss!
i studentbostad

med en eller båda mina föräldrar

i hyresrätt (förstahandskontrakt)

delar lägenhet/villa med en eller flera andra (studenter)

i egen bostadsrätt eller villa

annat

i andrahandslägenhet el.likn.

50. Vilket är ditt aktuella postnummer? Ange de tre första siffrorna!


51. Är du? Sätt bara ett kryss!
ensamstående

samboende

gift

skild
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särboende

52. Om du har en partner, vad är din partners huvudsakliga sysselsättning? Sätt bara ett kryss!
är anställd med lön

studerar

arbetar som egen företagare eller konsult

är för närvarande hemma

53. Om du har en partner, vilken högsta avslutad utbildning har din partner? Sätt bara ett kryss!
folkskola eller grundskola

längre högskoleutbildning (3 år eller mer)

realskola, fackskola, yrkesskola eller 2-årigt
gymnasium

forskarutbildning (fil.lic., fil.dr o.likn.)

3- eller 4-årigt gymnasium

vet ej

kortare högskoleutbildning (mindre än 3 år)

54. Har du barn?

nej



ja, den äldsta är

år.

55. Vilka/vilken typ av organisation/er, förening/ar eller klubb/ar (t.ex. av typen idrottsförening,
nation, kör, teater, partipolitisk, feministisk, religiös) är du eller har du varit engagerad i?
Ange både typ av förening och namn.
namn på organisation/förening/klubb

typ av organisation/förening/klubb

1) _______________________________________

___________________________________________

2) _______________________________________

___________________________________________

3) _______________________________________

___________________________________________

4) _______________________________________

___________________________________________

5) _______________________________________

___________________________________________

56. Vilka yrken och utbildningar har dina närmaste vänner?
pågående eller högsta utbildning

yrke (ange student ifall personen läser på
högskola/universitet)

1) _______________________________

__________________________________

2) _______________________________

__________________________________

3) _______________________________

__________________________________

4) _______________________________

__________________________________
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man

kvinna

D.

Här följer några frågor om dina intressen och hur du använder din fritid
57. Vilken eller vilka av följande dagstidningar läser du under normala omständigheter minst en
gång i veckan? Sätt ett eller flera kryss!
Dagens Nyheter

Aftonbladet

Göteborgsposten

Upsala Nya Tidning

Svenska Dagbladet

Metro

Göteborgstidningen

Gefle Dagblad

Expressen

City

Sydsvenska Dagbladet

Arbetarbladet
läser ingen
dagstidning

annan, nämligen _______________________________________________

58. Ifall du regelbundet läser någon dagstidning, vilket av följande innehåll brukar du läsa?
Sätt ett eller flera kryss!
ledarsidan

inrikessidorna

ekonomisidorna

debattsidorna

lokala nyhetssidor

sportsidorna

utrikessidorna

kultursidorna

serierna

59. Läser du några svenska tidskrifter, vecko-/månadsmagasin regelbundet?
nej
ja, nämligen _____________________________________________________________________________

60. Brukar du regelbundet läsa någon eller några utländska tidningar eller tidskrifter?
nej
ja, nämligen _____________________________________________________________________________

61. Vilka av följande radiokanaler lyssnar du gärna på? Sätt ett eller flera kryss!
P1

P2

P3

P4 sport

reklamradio

lyssnar aldrig/mycket sällan på radio
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P4 lokalradio

62. Hur mycket brukar du titta på TV en normal veckodag? Sätt bara ett kryss!
inget alls

mindre än en
halvtimme

mellan en halvtimme
och en timme

mellan en och
två timmar

mer än två
timmar

63. Vilka TV-program tycker du är bra (oavsett om du har tid att titta på dem eller ej)? Sätt ett
kryss för kanaler/genrer om det finns åtminstone något program inom kanalen/genren som
du tycker är sevärt.
kvällsnyheter

TV-teater

talkshows

nyhetsprogram på morgonen

dramaserie

tävlingsprogram

kulturprogram

deckare

CNN/BBC-World el.likn.

dokumentärer

komediserier

TV3

debattprogram

spelfilm

MTV

sport

dokusåpor

Discovery

64. Vad av följande har du gjort det senaste året? Sätt ett eller flera kryss!
gått på opera

gått på rock/popkonsert/spelning

joggat

gått på Stockholms
stadsteater

gått på konstgalleri

åkt till badort utomlands

gått på Göteborgs
stadsteater

gått på konstmuseum

åkt skidor i fjällen el.
Alperna

gått på Upsala stadsteater

gått på annat museum

vandrat i fjällen

gått på Gävle stadsteater

gått på filmklubb, cinematek,
Folkets Bio, biograf för ”smal”
film

tagit skogspromenad el.
plockat svamp

gått på Dramaten

gått på vanlig bio

jagat

gått på en fri teatergrupp

aktivt deltagit i bollsport i
organiserad form

deltagit i gudstjänst

gått på privatteater/spex/
revy el.likn.

aktivt deltagit i annan idrott i
organiserad form

sjungit i kör

gått på klassisk el.
konstmusikkonsert

gått på gympa, typ
Friskis&Svettis

varit på middag med
bordsplacering

gått på jazzkonsert/spelning

tränat på gym (aerobics,
spinning, redskapsgym, etc.)

inget av detta
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65. Vilket betyg ger du följande filmer?

mycket
bra

ganska
bra

varken
bra el.
dålig

dålig

vet ej/
ej sett

Tala med henne
Älska dig för evigt
Mulholland Drive
Sunset Boulevard
Casablanca
Brända av solen
Idioterna
Persona
Jägarna
Gudfadern I
Smala Sussie
Matrix I
Sagan om ringen 3
Lilja 4-Ever
Kopps
Terminator I
Polisskolan I
Detaljer

66. Nämn tre filmer och/eller regissörer som du tycker mycket om.
1) ____________________________ 2) ____________________________ 3) _____________________________

67. Hur mycket tid ägnar du dig (i genomsnitt) per dag åt läsning av skönlitteratur (som inte
ingår i kurslitteraturen)? Sätt bara ett kryss!
läser aldrig
skönlitteratur

mindre än en
halvtimme

mellan en halvtimme
och en timme
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mellan en och
två timmar

mer än två
timmar

68. Vilka av följande författare har du läst?
Asimov

Magnus Florin

Liza Marklund

Jean M. Auel

Marianne Fredriksson

V.S. Naipul

Paul Auster

Katarina Frostensson

Mikael Niemi

Louise Boije af Gennäs

Jan Guillou

Carina Rydberg

J.M. Coetzee

Stephen King

J.R.R. Tolkien

Inger Edelfeldt

Kristina Lugn

Göran Tunström

Kerstin Ekman

Herman Lindqvist

Bruno K. Öijer

Peter Englund

Henning Mankell

ingen av dessa

69. Nämn tre författare som du tycker mycket om.
1) ____________________________ 2) ____________________________ 3) _____________________________

70. Vilka av följande musikgenrer tycker du om? Sätt ett eller flera kryss!
hip-hop

R’n B

indiepop

rock

alternativ rock

heavy metal

hårdrock

schlagerpop

singer/songwriter

country

house

electronica

techno

dansbandsmusik

reggae

världsmusik/etnisk musik

latinsk musik

folkmusik/visor

barockmusik (t.ex. Bach)

wienklassicism (t.ex.
Mozart)

sen 1800-talsmusik (t.ex.
Bruckner)

1900-tals konstmusik (t.ex.
Kodály)

”klassisk” opera (t.ex.
Mozart, Verdi, Puccini)

modern svensk opera (t.ex. SvenDavid Sandström)

bebop

jazz/fusion/souljazz

ingen av dessa

71. Nämn tre musikgrupper/-artister som du tycker mycket om.
1) ____________________________ 2) ____________________________ 3) _____________________________

72. Nämn tre kompositörer av ”klassisk” musik som du tycker mycket om.
1) ____________________________ 2) ____________________________ 3) _____________________________
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73. I vilka av följande butiker eller av vilka följande märken brukar du köpa kläder till dig själv?
Sätt ett eller flera kryss!
Diesel

Gucci

Paul Smith

DKNY

H&M

Polarn o. Pyret

Dressman

J.Lindeberg

Prada

Esprit

KappAhl

Solo

Filippa K

Kookaï

Sonia Rykiel

Flash

Mango

Tommy Hilfiger

Gant

MQ

UFF

Gul & Blå

Myrorna

ingen av dessa

74. Vilka av följande påståenden tycker du stämmer in på ditt klädval? Sätt ett eller flera kryss!
det är viktigt att kläderna är
praktiska

jag köper ofta dyra kläder

jag tänker inte särskilt
mycket på hur jag klär mig

jag klär mig medvetet

jag köper nästan aldrig dyra
kläder

det är viktigt att kläderna
uttrycker min personlighet

jag sticker ogärna ut ifråga
om klädsel

det är viktigt att kunna klä mig
så att det passar situationen

det är inte så viktigt att
kläderna har hög kvalitet

jag sticker gärna ut ifråga
om klädsel

jag vill inte klä mig för städat

det är viktigt att kläderna har
hög kvalitet

75. Vad anser du allmänt om betygen i grundskolan? Sätt bara ett kryss!
betyg behövs inte alls

det behövs betyg redan i årskurs 4

det är bra som det är nu, dvs. att betyg ges
från och med årskurs 8

det behövs betyg redan från årskurs 1
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76. Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den politiska
debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?
minska den offentliga sektorn
minska försvarsutgifterna
staten ska inte finansiera konfessionella friskolor
sänk skatten på höga inkomster
minska u-hjälpen
ta emot färre flyktingar i Sverige
stoppa privatbilismen i storstäderna
sälj statliga företag och affärsverk till privata köpare
minska finansmarknadens inflytande över politiken
satsa på ett samhälle med ökad jämlikhet mellan män och kvinnor
begränsa rätten till fri abort
minska inkomstskillnaderna i samhället
öka det ekonomiska stödet till invandrare så att de kan bevara sin egen kultur
bedriv mer av sjukvården i privat regi
inför sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande
behåll kärnkraften efter 2010
Sverige bör bli medlem i EMU
homosexuella ska ha rätt att adoptera barn
inför en s.k. Tobinskatt (avgift 0.05%) på de internationella
finansmarknadernas transaktioner
höj bensinskatten kraftigt för att förbättra miljön
förbjud alla former av pornografi
satsa mer på friskolor
utveckla EU till ett Europas förenta stater
Sverige bör gå ur EU
Sverige bör söka medlemskap i NATO

040323-enkat-sv-studenter-final.doc

Instämmer helt

←

Instämmer inte
alls

→

Ingen
åsikt

E.

Här följer frågor som gäller dina framtida studier och yrkesplaner
77. Vilken inriktning eller specialisering (om detta finns) har du valt eller funderar du på att välja
inom ramen för den utbildning du går?
__________________________________________________________________________________

78. Har du planer på att vid ett senare tillfälle genomföra studier utomlands?
nej

ja, nämligen
____________________________________________________(typ av studier)
vid ___________________________________________ (högskola/universitet)
i __________________________________________________________ (land)

79. Har du planer på att läsa andra utbildningar på högskola eller universitet i Sverige?
nej

ja, nämligen
__________________________________________________ (typ av studier)
vid __________________________________________ (högskola/universitet)

80. Har du planer på att läsa forskarutbildning efter avslutat grundutbildning?
nej

ja, inom det ämne/område jag nu läser

ja, inom annat ämne/område

81. Har du planer på att arbeta utomlands? Sätt bara ett kryss!
nej
nej, men jag kan tänka mig ett arbete i Sverige som innebär många kortare resor utomlands
ja, jag kan tänka mig arbeta utomlands, men för en begränsad tid (max två år)
ja, jag kan tänka mig att bosätta mig och arbeta utomlands för en längre period (mer än två år)
vet ej
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82. I fall du kan tänka dig att arbeta utomlands för en begränsad tid eller permanent, i vilka delar
av världen är du framför allt intresserad av att arbeta? Sätt ett eller flera kryss!
Västeuropa, inkl Sydeuropa

Japan

Nordamerika

Östeuropa

Kina

Central- och Sydamerika

Afrika

övriga Asien

Australien

utvecklingsland i tredje världen

annat land, nämligen____________________________________

83. Inom vilken sektor skulle du helst vilja arbeta i framtiden? Sätt bara ett kryss!
privat sektor

offentlig sektor

vet ej/spelar ingen roll

84. Vilket yrke tror du att du kommer att ha om 10 år?
__________________________________________________________________________________________

85. Har du synpunkter på enkäten?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Stort tack för din medverkan!
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