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HOGSKOLAN FOR LÄRARUTBILDNING 
i Stockholm 
Institutionen för pedagogik 

Projekt: Utvärdering genom upp
följning av elever 

E L E VFORMULÄR 

årskurs 6 

Klass värtenni nen 1985: _______ _ 

Kontrollera att du har fått rätt häfte och skriv dit vilken 
kla ss du går l nu. 

När du är klar, lägger du ditt frågeformulär; kuvertet. Kl istra 

igen det. Kuvertet kommer inte att öppnas förrän det kommer ti ll 
oss som arbetar med projektet. Ingen annan f å r se dina svar . 

VT 1985 



HÄR FÖLJER NÅGRA BESKRIVNINGAR AV ELEVER I OLIKA SITUA

TIONER I SKOLAN . EFTER VARJE BESKRIVNING FÖLJER TRE FRÅ

GOR TILL DIG OM HUR DU SER pA DIG SJÄLV 1 EN LIKNANDE 

SITUATION . BESVARA VARJE FRÅGA GENOM ATT SÄTTA EN RING 

RUNT DE T SVAR SOM PASSAR BÄST FÖR DIG, ANTINGEN 

JA ELLER NEJ. (T EX @ NEJ 

FL ICKAN pA BI LDEN TYCKER 
h 

ATT HON KAN RAKNA BRA. 

POJKEN pA BILDEN TYCKER 
ATT HAN kAN STAVA BRA. 

l . Tycker du att du kan räkna bra? 

2. Tror du att läraren tycker att 

du är bra pa att räkna? 

3. Tanker du ofta pä att du skulle 

vilja räkna bättre? 

4. Tycker du att du kan stava bra? 

5, Tror du att dina förä l drar tycker 

att du stavar bra? 

5 . Tänker du ofta pä att du skulle 
vi1ja stava bättre? 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

, 
NEJ 11 

NEJ 12 

NEJ 13 

, 
NEJ 14 

NEJ 15 

NEJ ,. 



POJKEN PÅ BILDEN TYCKER INTE OM 
ATT ARBETA IHOP MED KLASSKAMRATER , 

7. Tycker du CXll a tt arbeta ; hop 

med kla sskamrater? 

8, Tror du att klasskamraterna 

om att arbeta ihop med dig? 

tycker 

9 , Tänke, du ofta på att du skulle 
vi l ja vara bättre på 

ihop med andra? 

FLI CKAN PÅ BILDEN FRÅGAR LÄRAREN 
OM HJÄLP NÄR HON INTE FÖRSTÅR, 

att arbeta 

10, Ber du läraren om hjälp när du 
inte förstår? 

Il, Tror du att l ära ren tycker att 

du ber om hjälp ofta ? 

12, Sku ll e du vilja be läraren om 
hjälp oftare än vad du gör ? 

FLI CKAN PÅ BILDEN TYCKER ATT DET 
ÄR SVÅ RT ATT FÖRSTÅ NÄR LÄRAREN 
FÖR KLARAR FÖR HELA KLASSEN, 

13, Tycker du att det är sVå't att 
f6rstå när läraren förklarar 

for hela klassen? 

lLI. Tror du at t l äraren tycker att 

du förstår när hon förklarar för 

hel a klassen? 

15, Tänker du ofta på att du sku ll e 
vilja förstå bättre när läraren 

förklarar? 

, 
JA NEJ 17 

JA NEJ 18 

JA NEJ 19 

, 
JA NEJ 20 

JA NEJ 21 

JA NEJ 22 

, 
JA NEJ 2l 

JA NEJ 24 

JA NEJ 2S 

vÄND! 



POJKEN PÅ BILDEN TYCKER ATT 
HAN LÄSER DÅ LI GT. 

FLICKAN PÅ BILDEN TY CKER ATT 
HON RITAR OCH MÅLAR DÅLIGT. 

16, Tycker du att du läser dåligt? 

17. Tror du att dina föräldrar tycker 

att du läser dåligt? 

18 . Tänker du ofta på att du sk ull e 

vilja läsa bättre? 

19. Tycker du att du ritar och målar 

dåligt? 

20. Tror du att dina klasskamrater 

tycker att du ritar och måla r 

dåligt? 

21. Tänker du ofta på att du sku ll e 

vi l ja vara bättre på att rita och 

må la? 

POJKEN PÅ BILDEN TYCKER ATT HAN 
ÄR DÅLIG I GYMNASTIK. 

22 . Tycker du att du är då li g; 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

gymnastik? JA 

23. Tror du att klasskamraterna tycker 
att du är dålig i gymnastik? JA 

2 4. Tanker du ofta på att du skulle 

vi lja vara bättre i gymnastik? JA 

, 
NEJ 26 

NEJ 27 

NEJ 28 

, 
NEJ 2. 

NEJ 30 

NEJ 

, 
NEJ 32 

NEJ 33 

NEJ 34 



POJKEN PÅ BI LDEN TYCKER ATT 
HAN ÄR BRA I SKOLAN. 

25. Tycker du att du är bra i skolan ? 

26 . Tror du att di na föräldrar tycker 

att du är bra i skolan? 

27. Tänker du ofta på att du skulle 

vi l ja vara bättre; sko l an? 

FLICKAN PÅ BILDEN TYCKER OM ATT 
BERÄTTA FÖR KLASSEN . 

28. Tycker du om att berätta för 

klassen? 

29 . Tror du a tt de andra i k l assen 

tycker om när du berättar? 

30 . Tänker du ofta på att du skulle 

vilja vara bättre på att berätta 

för klassen? 

POJKEN PÅ BILDEN TYCKER ATT HAN 
FÖRSTÅR DET HAN LÄSER I SKOLAN . 

31. Tycker du att du förstår det du 

läser i skolan? 

32. Tror du att läraren tycker att du 

förstår det du läser? 

33 . Tänker du ofta på att du skulle 

vilja förstå mer av det du läser? 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

VÄND! 

, 
NEJ 35 

NEJ 36 

NEJ 37 

, 
NEJ 38 

NEJ 39 

NEJ 40 

, 
NEJ 41 

NEJ 42 

NEJ 43 



SÄTT ETT KRYSS (X) FÖR DET SVAR SOM PASSAR BÄST 

FÖR DIG, ANTINGEN JA ELLER NEJ, 

JA NEJ 

34 . Ger du upp dm du får en svår uppgift i sko lan? 

35. Tänker du ofta på annat när du ska räkna eller 

skriva i skolan? 

36. Är du rädd fär att svara på frå90r i skolan? 

37 , Gör du ditt allra bästa även med tråkiga 
uppgifter? 

38. Tycker du att du fär l ära dig mycket onöd igt 

i skolan ? 

39, Brukar någon därhenma hjälpa dig med skol

arbetet? 

, 
O 

o 0 45 

O o .. 

o 

o 

o 
40, Blir du besviken om det går dåligt på ett prov? O 050 

~l. Brukar du beratta hemma när det gått dåligt 

för dig i skolan? 

42. Blir dina föräldrar besvikna när det gått 

d31igt för dig i skolan? 

43 Händer det att du är rädd för någon i skolan? , 

4L1. Har du ibland någon skolkamrat hemma hos dig? 

4~ Får du sitta i lugn och ro hemma om du vill Jo 

arbeta med läxor eller andra arbetsuppgifter? 

O 

O 

O 

O 0 54 

O 



46. Tycker dina förä ldrar att du s ka fortsätta 

gå i sko l an efter 9:an? 

47. Pratar du med dina föräldrar om sånt du 

tänker på? 

48. ~r du ofta oro1i g för sånt som händer i 
skol an? 

49 . Är du ofta för dig sjä l v på rasterna? 

50. Kan du bl i bättre; skolan, om du 

anstränger dig mer? 

51. Skulle du vilja byta klass? 

52. Skull e du vilja sl ippa gä i skolan? 

JA NEJ 

D 

D 

o 
o 

o 

o 
D 

, 
05. 

059 

VÄND ! 



SÄTT ETT KRYSS (xl FÖR DET SOM PASSAR BÄST FÖR DIG. 

varken lätt -"-

svårt eller svårt lätt 

53. Hur tycker du det är att • , , 
räkna? D D 0 63 

54. Hur tycker du det är att 

lä sa högt får kamraterna? D D 0 64 

55. Hur tycker du det är att 

berätta för klassen? D D 065 

56. Hur tycker du det är att 

rita och måla? D D 0 66 

57. Hur tycker du det är att 

ha gymnastik? D D 067 

58. Hur tycker du det är att 

sjunga? D D 068 

59. Hur tycker du det är att 

skriva en berättelse? D D 069 



DU HAR UNDER VAREN VALT KURSER OCH TILLVALSÄMNE INFÖR 
HÖGSTADIET, VI SKULLE VILJA VETA VARFÖR DU VALDE SOM 
DU GJORDE. SÄTT ETT KRYSS pA VARJE RAD . 

W ~ket 

Hur mycket har ditt val av allmän ell er särski ld 
kurs i matte berott på: , 
hur bra du tycker att du är i matte? ... .. ... . ... . O 
hur in tresserad du å"r av matte? .................. O 
vad dina föräldrar tyckte? .............. ... ...... O 
vad din lärare tyckte? ............. .... ... . .... 0 ' 0 D 
vad dina kamrater valde? . .. . .. . ................ .. D 
den linje du tänker välja efter 9:an? .. . ..• . .. . .. r:J 

61 
Hur mycket har ditt val av al lmän e ll er särskild 
kurs; engelska berott på: 

Mycket 

, 
hur bra du tycker att du är i engelska? ... . . . .. . . c=J 

hur intresserad du är av engelska? ........ . ... . .. c=J 

vad dina Föräldrar tyckte? ........... . . ........ . . O 
vad din l ärare tyckte? ........... .. ... . ...... .... O 
vad dina kamrater va lde ? .. ................ . ... .. . O 
den linj e du tänker välja efter 9:an? .. .. . .... . .. c=J 

62 Mycket 

Hur mycket hat' ditt va1 av til1va1sämne berott 
pä: 

, 
hur bra du tro!' att du kan klara ämnena? ... . .. o •• D 
va u ar lntresSera\l av .... . ... '" o ••••• •• o •• • " 0 dd .. . - 1 O 
vad dina föräldrar tyckte? .... . . .. 0. 0 ....... .... . O 
vad din lärare tyckte? ........................... D 
vad dina kamrater valde? ........ .. ...... .. ........ O 
den linje du tänker välja efter 9 :an? . . ... ••..... O 

Inte 5. 
myck.et 

, 
O 
D 
D 
D 
D 
D 

Inte så 
mycket 

, 
O 
O 
D 
O 
O 
D 

Inte så 
mycket 

, 
O 
D 
O 
O 
O 
O 

Ingen-
ting 

, 
O" 
0'2 
0 73 

O" 
O" 
0 7• 

1 ngen
ting 

, 
O,· 
0 7• 

080 
D., 
0·2 
O.., 

Ingen
ting 

, 
085 

O" 
O·, 

O·· 
O" 
090 

Jag har inte 
va 1t än 

• 
070 

Jag har inte 
val t än 

• On 

Jag har inte 
va lt än 

• 
O" 

VÄND! 



63 
Vet du vilket yrke/arbete du skul l e vi l ja ha? 

64 
Vet du vad du vi ll göra efter 9:an? 

65 
Vilket yrke siktar du på att få? 

..... .. .... ...................... . ~ . .... 

66 
Vad tror du att du kommer att göra efter 
9 :an? 

93 
I l D börja arbeta 

2[] börja gymnasiesko l an 

'O något annat, Vad? .......... .. . . . .. 

· ... ... ....... .. ... , ... .. ...... ... . 
· ....... .... .. .... ...... ... ....... . 

40 vet inte 

67 
Vil ka föreningar (k lubbar ) är du med i? 
94 

I'D Jag är inte med i någon förening 

20 Idrottsförening 

'O Hobbyklubb 

4c=J Re li giös förening 

se=) Pol i tisk förening 

6e=) Nykterhetsförening 

,0 Natur- el le r mi ljöförening 

8e=] Annan förening, vi l ken? .... .•... .. 
· ... ...... ..... .. ....... ... ..... ... . 
· ....... ..... ..... .... .... .. .... .. . 
· ........ ... ... ... ............. .... . 

Helt Ganska Osäker 
säker säker , , , 
O O O 91 

O O O 92 

68 
Har du besökt din mamma på hennes 
arbetsplats? 
95 ,O NEJ 

,O JA, en gång 

,O JA, några gånger 

-O JA, många gånger 

Vilket yrke/arbete har din mamma? 

· ... .... .... ..... .... ... ..... .. . . 
· ..... ... ..... .. ... ... .... ...... . 
69 
Har du besökt din pappa på hans 
arbetspl ats? 
96 

,O NEJ 

,O JA, en gång 

3 D JA, några gånger 

-O JA, många gånger 

Vilket yrke/arbete har din pappa? 

· ... ....... ...... ..... .. ........ . 
· ....... ... ......... .. ....... ... . 
70 
Ungefär hur mycket tittar du på 
TV? Sätt bara ett kryss! 

91 ,O aldr ig eller nästan a l dri g 

,O ungefär l timme per dag 

'O ungefär timme per dag 

-O ungefär 2 t i mmar per dag 

'O ungefär 3 timmar per dag 

,O ungefär 4 timmar ell er mer 
per dag 



71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

VAD BRUKAR DU GÖRA NÄR SKOLAN ÄR SLUT FÖR DAGEN? 

SÄTT ETT KRYSS FÖR VARJE RAD. 

Varje dag eller Ibland Nästan aldrig 

nästan varje dag eller aldrig 

Hur ofta 1 äser du tidningar , , , 
eller serier? D D Doa 

Hur ofta läser du böcker? O O 0-_ 

Hur ofta idrottar du? D D 0'00 

Hur ofta sysslar du med någon 
hobby (t ex samlar n~got, 
bygger modeller , spelar nAgot 
instrument m m)? D O 0,0' 

Hur ofta räknar eller skriver 
du helMla? D D 0,02 

Hur ofta läser du läxor el l er 
gör annat skolarbete hemma? D O 0'03 

Vill du skriva något annat viktigt om skolan kan du göra det här: 

TACK FöR DIN MEDVERKAN 


