GIGS survey JUNE (Swedish)
Page 1
Slutföra undersökningen
Vänligen arbeta själv på undersökningen och svara på alla frågor
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1. Kön ?
Pojke
Flicka

2. Skola?
Sandgardskolan

3. Ålder?
11 - 13
14 - 15
16 - 17
18 +

4. Group?
 More info
challenge skapare
challenge mästare
kontrollgrupp
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5. Hur mycket tycker du om att ha skolämnet?
Välj ett svar  Required
Mycket

Ganska
mycket

Ungefär som de andra
ämnena

Inte så
mycket

Inte
alls

NO
Teknik
Matematik

6. Hur intressant tycker du att det är med:
Välj ett svar  Required
Mycket

Ganska
mycket

Ungefär som de andra
ämnena

Inte så
mycket

Inte
alls

Naturvetenskap
Teknik
Matematik

7. Hur lätt eller svårt tycker du att det är med:
?
Välj ett svar  Required
Mycket lätt

Lätt

Ungefär som de andra ämnena

NO
Teknik
Matematik

8. Hur sannolikt är det att du väljer ett jobb som handlar om
?
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Svårt

Mycket svårt

Välj ett svar  Required
Mycket
sannolikt

Sannolikt

Osäker

Antagligen
inte

Verkligen
inte

Naturvetenskap
Teknik
Matematik

9. I genomsnitt, hur mycket använder du tidningar/internet eller sociala medier för att ta
reda på fakta om:
Välj ett svar för varje delfråga  Required
Flera gånger
om dagen

En gång
om dagen

Flera gånger
i veckan

En gång i
veckan

STEM-ämnen
Internationella
miljöproblem?

10. Skriv upp 5 jobb som du kan tänka dig att ha när du slutar skolan. Optional

11. Hur kan människor i Sverige påverka människors liv i andra länder?
Välj ett svar  Required
Ja
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Nej

Osäker

Aldrig

Genom handel (t ex köpa och sälja saker)
Genom miljötänkande (t ex släcka lampor, återvinning)
Genom bistånd
Genom politiska beslut
Genom att utveckla ny teknik

12. Vissa människor i världen lever i fattigdom.
Välj ett svar 
Required
Yes

No

Not
sure

Tror du att naturvetenskap och teknik kan göra att människor som
lever i fattigdom kan få det bättre?

12.a. Om ja, föreslå hur: Optional

13. Hur mycket tror du att naturvetenskaplig och teknisk utveckling har bidragit till att lösa
problem inom följande områden 2030?
Välj ett svar  Required
Mycket
utveckling

En del
utveckling

Svält
Övervikt
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Lite
utveckling

Ingen
utveckling

Osäker

Klimatförändringar
(framförallt översvämning
och torka
Kommunikationsteknik
Förnyelsebar energi i
Sverige
Förnyelsebar energi i
utvecklingsländer
Bostadsbrist och
trångboddhet i Sverige
Bostadsbrist och
trångboddhet i
utvecklingsländer
Transporter i Sverige
Transporter i
utvecklingsländer

14. Håller du med eller håller du inte med om följande påståenden?
Välj ett svar  Required
Håller
absolut
med

Håller
med

Jag kan påverka och
förändra i min skola.
Jag kan påverka och
förändra där jag bor.
Jag kan påverka och
förändra i mitt land.
Jag kan påverka och
förändra i världen i stort
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Osäker

Håller
inte
med

Håller
absolut inte
med

15. Om du hade hand om ditt lands biståndsbudget, vilket eller vilka projekt skulle du
stötta för att förändra människors liv på lång sikt?
Ett projekt som:
Välj ett svar  Required
Absolut
stötta

Kanske
stötta

Inte
stötta

Skickar matpaket till utvecklingsländer.
Ger människor möjlighet att odla sin egen mat.
Ger människor möjlighet att producera egen el från
förnyelsebara resurser.
Ger människor möjlighet att få tillgång till rent vatten, t ex
genom vattenpumpar.
Ger människor möjlighet att utveckla lokala
transportlösningar.
Medför att människor i Sverige minskar sin användning av
energi och vatten när de leder till klimatförändringar.
Ger människor möjlighet att förbereda sig för
klimatförändringar. T ex genom att bygga
översvämningssäkra bostäder.

16. Har du gjort något av detta de senaste 6 månaderna?
Välj ett svar  Required
Ja
Skänkt pengar till biståndsorganisationer.
Skrivit ett brev till en tidning om en global fråga.
Väckt en global fråga i elevrådet.
Gått med i en organisation som arbetar med globala frågor.
Köpt en rättvisemärkt produkt.
Återvunnit/återanvänt eller valt att inte köpa en viss vara.
Läst om aktuella globala frågor.
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Nej

Arbetat som volontär för en internationell organisation.
Skrivit på en namnlista för en global fråga.
Skrivit i social media om en global fråga.

17. Håller du med eller håller du inte med om följande påståenden?
Välj ett svar  Required
Håller
absolut
med

Håller
med

Osäker

Håller
inte
med

Håller
absolut
inte
med

Globala frågor kan påverka mitt liv.
Jag bryr mig om vår planet.
Jag vill göra världen mer rättvis.
Att minska fattigdomen i mitt land är
viktigt för mig.
Att minska fattigdomen i världen är viktigt
för mig.
Jag vet hur man ska minska fattigdomen i
världen.
Jag tror att utveckling inom
naturvetenskap och teknik kan hjälpa till
att lösa globala frågor.

18. Intresse för teknik. Välj ett svar för varje fråga.
Välj ett svar  Required
Håller
absolut
med
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Håller
med

Osäker

Håller
inte
med

Håller
absolut
inte
med

Jag känner mig säker på att använda
digital teknik som datorer och Ipad.
Jag vet hur man använder internet säkert
både hemma och i skolan.
Jag är mer intresserad på lektioner när vi
använder digital teknik.
Att använda digital teknik kan hjälpa mig
att lära mig mer om STEM.
Digital teknik är användbart för att hjälpa
mig att få reda på mer om globala frågor.
Jag kommer antagligen att välja ett jobb
där man använder digital teknik.

19. Vilka tror du är mest intresserade av?
Välj ett svar  Required
Flickor

Pojkar

Bägge – det finns ingen skillnad

Naturvetenskap
Teknik
Matematik
Globala frågor

20. Vilka tror du tycker om följande ämnen mest?
Välj ett svar  Required
Flickor
NO
Teknik
Matematik
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Pojkar

Bägge – det finns ingen
skillnad

Ämnen där man studerar globala
frågor.

21. Vilka tror du är bäst på följande ämnen?
Välj ett svar  Required
Flickor

Pojkar

Bägge – det finns ingen
skillnad

NO
Teknik
Matematik
Ämnen där man studerar globala
frågor.

22. Vilka tror du oftast börjar jobba med?
Välj ett svar  Required
Flickor
Naturvetenskap
Teknik
Matematik
En organisation som arbetar med att lösa
globala frågor
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Pojkar

Bägge – det finns
ingen skillnad

Page 3: Thank you

Nu är undersökningen slut

Tack så mycket för din hjälp

GIGS-projektet
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