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GÖTEBORGS UNIVERSITET 
h1SliwClOnen för pedagogIA"> 

GOTHENBUHC UNIVERSITY D~Q rtmenl of Edlleat/on and Edt<Cdflonal R~search 

Del häfte som du nu har framför dig innehåller frågor och uppgifter 

av olika slag. Du skall svara på dessa enligt de anvisningar som 

står före varje avdelning med uppgifte r. Är du osäker på hur du 

skall göra, så visar din lärare dig. Din lärare talar också om för dig 

när du skall börja att lösa uppgifterna och när du skall slula med 

varje avdelning. Skriv med blyerts så atl du kan ändra om du gör 

fel. 

När du gåll igenom hela hällel , skall du lägga in del i svarskuver

tet och klistra igen det. Sedan skickar din lärare det till Göteborgs 

universitet. 

Ingen annan än de som arbelar med projektet kommer att få se 

dina svar på uppgifterna. 

Kontrollera alt du har fått ett hälle som ditt namn står på och skriv 

dessutom själv ditt namn och den klass du går i nu . 

Namn ...................... ................ -......... ................................................ .... , .... . 

Klass vårterminen t 990 ............ ..... .. . 



Hlr 161/.r n~gr. bf1skrlvnlngsr liV IIIIIVflr I oliks situationer I sko/sno Efter vllr/e b_drIvnIng 

(öl/_r tre (rAgor 11/1 dig om hur du sar plJ dig sjfilv I en liknande situation. Besvsrs vsrjll (rlJgs 

genom art sAtts lin ring runr der SVIt, som passar Mn fö, dig, 8ntlngen /1 el'" 081. l.x 

FLICKAN pA BILDEN TYCKER 
ATT HON KAN RÄKNA BRA. 

POJKEN pA B ILDEN TYCKE~ 

ATT HAN KAN STAVA 8RA , 

@ NEJ 

J. Tycker du ,r.t du kan rnna bra? 

2. 1ror du aU låraren tycker att 

du lir bra pil .tt r a·kna? 

J. nnll!'r du ofta p.!: att du skul1r 

'Ii lja r.t~na bättre? 

4. Tycker du at t du kan ~ta'la br.? 

S. Tror du att dina (orlldr.r tyd.er 

att du ~u~ar bra? 

6. ra·n~l'r du of t.! p' .tU du ikulle 

~i !ja s ta va I'Jlittre? 

POJKEN pA 81LDEN TYCKER INTE OM 
ATT ARBETA IHOP MED KLASSKAMRATER. 

7. TyckH du (JIl Ht arbeta Ih()'" 

flled Il.t~~~a(llr4ter1 

8. Tror du dt[ I:l.ssl.amr.tternJ tyc~er 

rrII att arbe~ ihop med dig? 

9. r.nler <lu ofla pI att du slull e 

'lIlja vara bdttre p" att arbeta 

;Mp OIIi"d ;Ind ra? 
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POJKEN PÄ BILDEN TYCKER ATT 

HAN LA SER DÅLIGT. 

FLICKAN pA BILDEN neKER A."Il 
HON R1TA.R OCH MALAR DALIGT. 

10. ly~I..er ~~ ~tt d~ lher d~119t7 

II. 11'01' d~ alt dlM forli Idrar tycker 

Itt du laser d& IIgt? 

12. nn~er du ofta pa Ht d~ sIuIle 
vilja ho;,. bHtl'e~ 

13. 'yc~er du atl du rit~r och I1lhr 

d&llgt1 

14. Trol' dU att dina Un~ka!llrHer 

tycl..er att du rital' och lII!lar 

d!ll;t? 

15. nlfl~el' du ofta p3 att du skulle 

vilja va ra battre p& att riu ocl1 

mAla ' 

POJKEN pA BI LDEN TYCKER 14.1' HAN 
ÄR OAllG I GYMNASTIK . 

PO"KE.N pA &lLOElI n(.KER A.TT 
HAN ÄR BRA I SKOLAN . 

16. lycker du att du ar d&l ;g 1 

9yllmastil>? 

17. Tror du att k'ass~aml·.ternl t:lcker 

att du ar dlll9 i g)'llVlIstik? 

18 . ranke r du ofta p& att du sl..ulle 

vilja yara battre i gyn1t1~st;~? 

19. ':lcl>er du att du ar bra \ s\:ohr.1 

20. Tror du att dlM forolidrar tycker 

alt du al' bra i $kolan? 

21. nfl~l'r du of U p' Hl dlJ skullf 

vilja vara bilttre i Skolan? 
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Besvara (lJljande (rAgor genom att slUta ett kryss f(jr der som stlImmer Mr dig. 

1. Vilken kurs I engelsk.a har du valt för årskurs n 

I J allmän kurs 

[ J särskild kurs 

I ] har ej vah kurs 

2. Vilken kurs I matematik "ar du valt för årskurs 7? 

I l allmän kurs 

I J särskild kurs 

I l har ej valt kurs 

3. Vilket tillvalsämne har du valt lör årskurs 7? 

Skriv här: ............ ..................................... , .. , ... _ .. _ ..... .... .. _ ...... ..... .. ....... .... ............... . 

4. Tänker du lortsä!ta Ull gymnasiaskolan senara? 

[ 1 ja Vilkan linja? ..... . 

I J naj 

[ J val inta 

S. Har du besökt din mamma på hannes arbetsplats? 

( J nej 

[ l ja. en gång 

[ J ja. några g.llnger 

I J Ja, m.llnga gångar 

-_ ............. • 

Vilket yrke/arbete har din mamma? _ ..... _ ............................... ............................ . 

6. Har du besökt din pappa på hans arbetsplals? 

I J rIO] 

[ l ja. en gång 

( J la. några g.llnger 

{ J Ja. många g~nger 

Vilket yrke/arbete tJar din pappa? .....• _ ......... . " .-

7 Vilket yrke siktar du själv på att fa? 

.................... , ...................................... -.... -, - , ....... , .-.," .... , ............... . 
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PA de flesta '''gorns skall du satts kryss (x) '~r det svar som bllst passsr In pA el/g . 

SlIU bars ett kryss f~r vsrje 'rSga! 

1. Hur m'ng_ b6cker Ilser du p4 din ttilId? 

[ l m9f An on bok i veckan 

{ l en bok i veckan 

[ l mindre än en boll: i veckan 

[ l läsar sällan oller aldrig böcker 

2. Vilken bok list, du aenast? 

.................................................................................................................................... 

3. Hur mAng_ .. rletldnlngar lisar du? 

r J flora i veckan 

( J an j veckan 

{ J mindre än en i veckan 

I l läser sällan eller aldrig serietidningar 

4. Hur ofta llae, du dagstidningar? 

{ l varje dag oller nästan varje dag 

[ J ""'nd 
[ I läser sällan ellar aldrig dagstidningar 

5. Ved Iha, du mest I dagstidningarna? 

.......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................. ........ " 

6. Hur lång tid brukar du vanligen lyssna på musik? 

[ ] aldrig eller nastan alckg 

( 1 ungefar lt2timma om dagen 

[ I ungefär t timma om dagen 

I lungalär 2 limmar om dagen 

I J ungefär 31;mmar om dagen 

( J ungefär 4 tImmar eller mer par dag 
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7. Hur lång lid brukar d u vanligen .e på TV/video? 

I l aldrig eller nästan aldrg 

I ) ungelär 112 timma om dagen 

[ ) ungelät 1 timma om dagen 

[ 1 ungefär 2 timmar om dagen 

[ J ungefär 3 timmar om dagen 

( J ungelär 4 timmar eller mer per dag 

8. Vilken typ av program/filmer 3er du he lst på? 

.. ............... ... ........ ... ................... ................................................. ........ ......... ...... ......... ........ 

9. Hur ofta de ltar du på din fritid I lagidrotter (t ex fOlboll , basket, handboll eller bandy)? 

[ I mer än en gång i veckan 

I J en gång i veckan 

I l mindre än en gång i veckan 

[ l sällan eller aldrig 

10. Hur ofta syss lar du på din fritid med Individuella Idrotter (t ex frlldrolt , simning eller 
skidlöpning)? 

[ I mer än en gång i veckan 

I l en gång i veckan 

{ l mindre än en gång i veckan 

I 1 sällan elter aldrig 

1 L Hur lång Ud brukar du vanligen lägga ner nemma på lä.läsnlng och annat skolarbete? 

( I ingen tid alls 

[ l ungefär 112 timma om dagen 

I J ungelär 1 timma om dagen 

( l ungefär 1112timmaom dagen 

I J ungefär 2 timmar om dagen etler mer 
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12. Hur ofta lår du hjälp med läxor oc h annal skolarbete av någon där hemma? 

[ J varje dag 

[ J an par gångar i veckan 

[ J an gång i vad<.an 

I l sällan ellar aldr9 

13. Hur ofta har ni prov I skolan? 

[ I en par gångor i veckan 

( I an gång 1 vackan 

( I an eller rvå gångor j månaden 

I ) sällan eller aldr~ 

14. Vad anser du om proven? 

I l vi har prov för ofta 

I l det är bra som det är 

[ J vi har prov lör sällan 

, S. Vad tycker du är bäst med skolan? 

1. . ....... ....•.... 

2 ........................ . ........ .. ................... ........ ...... ................. .................................. .... . 

3. 

, 6. Vad tycker du är sämst med sko lan? 

1 ................................................................................... ......... ............... ............... . 

2 ...................................................................................... ........................................ . 

3. 

Tack för din medverkan! 


