
 

 

 

 
ENKÄT GÄLLANDE DEN GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN I VISUELL KONST ÅR 2014   
 
Den nationella enkäten gällande den grundläggande konstundervisningen i visuell konst, det vill säga bildkonst, 
hantverk, arkitektur och audiovisuell konst, börjar nu. "Grundstudier i de visuella konsterna år 2014" ersätter den 
tidigare enkäten "Barns och ungas konstskolor". 
 
Den nätpublikation som uppgörs på basen av enkäten kommer att innehålla nationellt omfattande uppgifter om 
utbudet av den grundläggande konstundervisningen av de visuella konsterna, elevantalet i olika ålderskategorier, 
undervisningspersonalens antal, språkutbudet samt strävan att öka pojkarnas deltagande och de utvecklingsbehov 
som svararna har önskat. Publikationen distribueras till skolorna, bakgrundsorganisationerna till den grundläggande 
undervisningen inom konst samt till experter inom konstfostran inom den statliga administrationen. 
 
Enkätens statistiska del har förenklats och förkortats på basen av synpunkter på tidigare undersökningar. Av 
ekonomiska uppgifter frågas enbart efter storleken på elevavgifterna. Med hjälp av enkäten kartläggs nu för första 
gången också det nationella utbudet av den grundläggande konstutbildningen i visuell konst för fullvuxna. 
 
Om ni inte hade grundläggande undervisning i visuell konst (bildkonst/hantverk/arkitektur/ audiovisuell konst) i ert 
undervisningsprogram 2014 ber vi er skicka ert svar till adressen anna-maija.palosuo@youngart.fi. Då kommer vi att 
ta bort er från postlistan så att ni inte längre får post gällande enkäten under våren. Ni kan också uppge en annan 
persons kontaktuppgifter om ni vill att denna person skall få post gällande enkäten. 
 
SVARSANVISNINGAR 
 
Enkäten är uppdelad i två delar: en statistisk del och en utvecklingsdel (som bilaga de två Word-dokumenten).  
I statistikdelen frågas efter grunduppgifter gällande antalet undervisningstimmar, elever, personal och 
terminsavgifter. I utvecklingsdelen koncentrerar vi oss på utvecklingsbehoven inom den grundläggande 
konstundervisningen som till exempel bedömning, undervisningsutrymmen, de lokala samarbetsformerna och 
utmaningar som svararna själva avgör vilka de är. 
 
Vi önskar att ni fäster speciell uppmärksamhet vid era svar då det gäller tabellerna där man frågar efter uppgifter om 
undervisningstimmar, elevantal och personal. Det är viktigt att de uppgifter ni ger stämmer när rader och kolumner 
räknas ihop. Då behöver vi inte mera besvära er med tilläggsfrågor och telefonsamtal. 
 
Blanketterna fylls i med Word-programmet och sparas på svararens dator varefter de skickas som e-postbilagor till 
adressen anna-maija.palosuo@youngart.fi. De färdiga blanketterna namnges med skolans/institutets namn till 
exempel:  
Lohjanseudun_kuvataidekoulu_statistikblankett.docx och Lohjanseudun_kuvataidekoulu_utvecklingsblankett.docx 
 
Frågeformuläret relaterad till de former och anvisningar finns också på vår hemsida http://youngart.fi/visuaaliset-
taiteet-2014-visuella-konster-2014/. 
 
Vi ber er svara senast den 12.4.2015. Det är speciellt viktigt att den tidtabellen håller så att vi hinner be om eventuella 
tilläggsuppgifter före de stressande dagarna i maj. 
 
Obs! Bland dem som svarat före påsken, den 6.4.2015 utlottas ett presentkort till Temperas webbaffär för 
konstmaterial http://www.taiteilijantavaratalo.fi/.  Du kan beställa egen e-handel kod från  myynti@tempera.com. 
 
Som kontaktperson för allt som gäller enkäten fungerar Anna-Maija Palosuo från Förbundet för konstskolor för barn 
och unga i Finland. Kontaktuppgifterna finns nedan. 
 
Med tack för samarbetet.  
 
Anna-Maija Palosuo 
Projektkoordinator 
anna-maija.palosuo@youngart.fi 
09 633 969 
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