Förhandsgranskning

1

Oletko …

2

Asun seuraavassa kunnassa:

poika

tyttö

Muu sukupuoli
(jos olet tai
tunnet olevasi
sukupuoleltasi
joku muu kuin
tyttö tai
poika)

3

4

Olen täysin
samaa mieltä

En osaa
sanoa

Kyllä

Ei

En osaa
sanoa/en
halua vastata

En halua
sanoa

Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Gnesta
Haninge
Huddinge
Håbo
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker
Annan kommun
ﻧظری ﻧدارم
Olen
täysin
eri
mieltä
3

Tunnen oloni turvalliseksi koulussani.

4

Koulussani on myönteinen ilmapiiri.

5

Olen tyytyväinen tapaan, jolla koulussani
käsitellään kiusaamista.

6

Oppitunneilla vallitsee työrauha.

2

7

Koetko, että sinua on tämän lukuvuoden aikana kohdeltu huonosti
(loukattu/kiusattu) koulussasi? Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että
sinua on syrjitty, uhkailtu, lyöty tai kohdeltu muutoin huonosti.
Useita Useita kertoja
kertoja
lukukauden
viikossa
aikana

8

Miten usein koet, että sinua on kohdeltu huonosti?

9

Kuka sinua on kohdellut huonosti?

Muutaman
kerran
lukukauden
aikana

Luokkani oppilas
Koulun toinen oppilas
Opettajani
Koulun toinen aikuinen
Olen
täysin
eri
mieltä
10

Kehityskeskustelu ohjaajani kanssa
tuntuu mielekkäältä.

11

Opetus motivoi minua oppimaan lisää.

12

Opettajani tekevät opiskeluuni liittyvää
yhteistyötä.

13

Oppitunneilla käytetään vaihtelevia
työskentelytapoja.

14

Saan erityisapua tarvitessani.

15

Opettajani ovat päteviä opettamissaan
aineissa.

16

Opettajat suhtautuvat minuun
myönteisesti.

17

Opettajani ovat kertoneet minulle, mitä
eri arvosanojen saamiseksi vaaditaan.

18

Opettajani kertovat kurssin aikana,
kuinka edistyn.

19

Opettajani auttavat minua
ymmärtämään, mitä minun on tehtävä
parantaakseni opintosuorituksiani.

20

Voin vaikuttaa opetuksen sisältöön.

21

Voin vaikuttaa tuntityöskentelyyn.

22

Näkemykseni otetaan hyvin huomioon
koulussani.

23

Saan lukion jälkeisiä opintoja ja
työmahdollisuuksia koskevaa tietoa ja
ohjausta.

24

Olen koulutuksen aikana tekemisissä
työelämän kanssa esimerkiksi
luennoitsijoiden, opintovierailujen tai
harjoittelun kautta.

25

Työskentelen koulussa usein tietokoneella

26

Saan osallistua kouluni järjestämiin
kulttuuritapahtumiin (esimerkiksi
kirjailijoiden vierailut, teatteri- ja
konserttiesitykset, museo- ja
kirjastovierailut).

27

Olen tyytyväinen koulun tarjoamiin
kulttuurikokemuksiin (esim.
kirjailijavierailuihin, teattereihin,
konsertteihin, museoihin).

28

Voin suositella omaa koulutusohjelmaani
muille oppilaille.

29

Voin suositella kouluani muille oppilaille.

30

Kaikkiaan olen tyytyväinen kouluuni.

31

Olen tyytyväinen Tukholmassa tarjolla
oleviin ohjattuihin
urheilu/liikuntamahdollisuuksiin (esim.
seurassa urheiluun, ryhmässä
tanssimiseen, ryhmässä harjoitteluun)

32

Olen tyytyväinen Tukholmassa tarjolla
oleviin spontaaneihin
liikuntamahdollisuuksiin
(liikkumiseen/urheiluun ilman

2

3

4

Olen täysin
samaa mieltä

En osaa
sanoa

(
/
ohjaajaa/valmentajaa)
33

Olen iloinen voidessani osallistua vapaaajallani Tukholmassa tarjottavaan
kulttuuritoimintaan.

34

Oletko yhdistyksen jäsen? (esim. urheiluseura, partiolaiset, pelikerho tai kulttuuriyhdistys. Huomaa,
että kulttuurikouluja, yksityisiä kuntosaleja ja tanssikouluja, kuten SATS ja Kindahls, ei lueta
yhdistyksiin.)
Kyllä, urheiluseura (joukkueurheilu)
Kyllä, urheiluseura (yksilöurheilu)
Kyllä, urheiluseura (ei joukkue- eikä yksilöurheilu, esim. Skol If, Friskis)
Kyllä, partiolaiset
Kyllä, ulkoiluseura
Kyllä, pelikerho (esim. roolipeli, LAN)
Kyllä, kulttuuriyhdistys (esim. teatteri, kuoro. Ei kulttuurikoulu)
Kyllä, poliittinen yhdistys/seura
Kyllä, uskonnollinen yhdistys/yhteisö
Kyllä, maahanmuuttajayhdistys (esim. Somaliyhdistys)
Kyllä, kannattajakerho
Kyllä, vammaisyhdistys
Kyllä, muu yhdistys (esim. shakkikerho, Unga örnar, LGBTQ-järjestö, Amnesty)
Ei, en ole minkään yhdistyksen jäsen

35

Vapaa-ajallani koulun jälkeen urheilen tai kuntoilen vähintään kaksi kertaa viikossa.
Kyllä, urheilen urheiluseurassani
Kyllä, urheilen yksin tai ystävien kanssa ilman ohjaajaa/valmentajaa vähintään 30 minuutin
ajan (esim. jalkapallon pelaaminen, juokseminen, pyöräily, rullalautailu, tanssiminen)
Kyllä, uin julkisessa uimalassa
Kyllä, harjoittelen tanssia tanssikoulussa
Kyllä, käyn kuntosalilla/ryhmäliikunnassa/joogassa
Kyllä, joku muu
Ei, en harrasta liikuntaa vähintään kahta kertaa viikossa vapaa-ajallani

36

Vapaa-ajallani koulun ulkopuolella osallistun kulttuuritoimintaan, josta nautin.
Kyllä, järjestän omat aktiviteettini
Kyllä, osallistun muiden järjestämään toimintaan
Ei, en osallistu kulttuuritoimintaan
Olen
täysin
eri
mieltä

37

Työskentelytavat oppitunneilla vaihtelevat
riittävästi.

38

Olen tyytyväinen siihen vaikutusvaltaan,
joka minulla on opetukseen.

39

Muut oppilaat kohtelevat minua hyvin
koulussa.

40

Opetus koulussa pysyy korkealaatuisena.

41

Saan harjoitella tietojen tutkimista
kriittisesti.

42

Olen tottunut käyttämään digitaalisia
työkaluja.

43

Oppitunnit ovat tärkeitä oppimiselleni.

2

3

4

Olen täysin
samaa mieltä

En osaa
sanoa

