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Denna ruta jfylles genom Rektorsexpeditionens försorg 

Fol kbokföringsnummer 

Efternamn: .. 

Kommun: 

Skolenhet: . 

år mon dog nr 

Samtliga förnamn: 

Rektorsomrade: 

.. Arskurs : .. Klass: . 

Det häfte som du nu har framför dig innehåller frågor och uppgifter som alla 
som är födda den 5, 15 eller 25 i någon månad 1953 skall besvara. 

Du skall sva ra på de olika frågorna enligt de anvisningar som står före varje 
avdelning med uppgifter. Ar 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 sluta med varje avdelning. Skriv med blyerts så att du kan 
ändra om du gör fe l. 

När du gått igenom hela häftet, skall du lägga in det i svarskuvertet och klistra 
igen det. Sedan skickar din lärare det till Göteborgs universitet, dit samtliga 
11 000 häften kommer för bearbetning. 

Kontrollera att du har fått ett häfte som ditt namn står på, och skriv dessutom själv ditt namn här: 

Följ noga de tryckta anvisningarna! Öppna ej häftet förrän du får tillsägelse att göra det! 
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Börja genast! 

SYSSELSÄTTNINGAR 

Här finns en lisia på olika sysselsättningor. Nu skall du viso, vad du tycker om de olika sakerna . 

Sätt en ring runt 

Hä r följer eli exempel: 
~ 

1. ++ I~ 

om du tycker, att det skulle vara mycket roligt atl göra det. 

om du tycker, att de! skulle vara roligt. 

om du tycker, att det skulle vara tråkigt. 

om du tycker, alt det skulle vara mycket tråkigt atl göra det. 

Se på TV. 
Den som skrivit på det här sället tycker ott det är roligt alt se på TV. 

Här följer ytterligare elt exempel: 

2. + + -T- - (~ Spelo ett musikinstrl.Jmenl. 

Den som skrivit på del här sättet tycker alt det ör mycket tråkigt ott spela ett musikinstrl.Jment. 

Ange vad du tycker om de olika sysselsättningarna som följer . 

Kom ihåg aH sätta en ring på varte rad! 

+ + + Deltaga i frivillig gymnast ik 

+ + + Arbeta på posten 

+ + + Göra i ordning utländska maträtter 

+ + + Byggo en modelljärnväg 

+ + + Skriva en berättelse om någon vintersport 

+ + + Vara med i en cykeltävling 

+ + + Stå I en affär och sölia kläder 

+ + + Använda diskmaskiner 

+ \ + Besöka ett tekniskt museum T 

+ + + Lösa korsord 

+ + + Hoppa höjdhopp 

+ + + Skr iva ut rökn ingar 

+ + + Sy kläder 

, + + Reparera en cykel T 

+ + + Läsa böcker 

Fortsätt genast på nästa sida! 



+ + + Deltaga i en vintersport 

+ + + Vara chef för en kontorsavdelning 

+ + + Besöka en möbelutställning 

+ + + Få veta hur en diskmaskin är konstruerad 

+ + + Löra mig frömmande språk 

+ + + Vara idrottstränare 

+ + + Sälja bröd 

+ + + Göra i ordning en skolmåltid 

+ + + Bygga en radiomottagare 

, + , Skriva små berättelser T T 

+ + + Spela korgboll för en klubb 

+ + + Räkna ut kostnaderna för en utflykt 

+ + ...L Vara chef i ett hotell kök , 

+ + + Laga en mekanisk leksak 

+ + + Lösa utländska böcker 

+ + + Orientera 

, + + Sölja biljetter vid en idrottstävling T 

+ , + Steka korv åt gäster T 

+ + + Hiälpa till att bygga en TV-apparat 

+ + + Besöka ett bibliotek 

+ , + Besöka en idrottstävling T 

+ + + Arbeta på kontor 

+ + + Anvönda köksmaskiner 

+ + + Lösa onl månraketer 

+ + + Skriva brev 

+ + + Segla 

+ + + Vara kassör i en turistförening 

+ + + Baka bröd 

+ + + Tillverka ett höidhoppsställ 

+ + , Vara redaktör för en skoltidn ing T 

+ + + Dedtaga i en friidrottsgl'en 

+ + + Sortera post 

+ + + Möblera en lägenhet 

+ + + Bygga modeller 

+ + + Skriva texten till en annons 

Slut. Rast före nästa prov. 
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Böria här efter rasten! 

PLANER 

Du skall besvara följande frågor och sälta ett kryss (x) för det svar, som bäst passar in på dig. Sött bara ett kryss '6' 

varie fråga! 

1. När detta läsår är slut, vilken klass ämnar du då gå till? 

klass 6 grundskola eller folkskola 

klass 7 grundskola eller folkskola och skall inte välia tyska eller franska 

klass 7 I grundskola och skall välja tyska eller franska 

klass realskola eller flickskola 

någon annan kloss (ange vilken) 

2. Tänker du så småningom söka in på gymnasium? 

ja 

nej 

vet inte 

3. Vilken utbildning har din far? 

folkskola, yrkesskola 

realskola, folkhögskola 

gymnasium 

universitet, högskola 

5. Vilket yrke hor din far? 

Skr iv här 

4. Vilken utbildning har din mor? 

folkskola, yrkesskola 

realskola, flickskol a, folkhögskola 

gymnasium 

universitet, högskolo 

6. Vilket yrke siktar du på ott så småningom komma till? Tvekm du mellan flera så ange vilka. 

Skriv här 

(Om du hor angett flel'a yr~en skall du sätta )j l » hamför det y rke du främst siktar på, "2,, framför det du däre fter sk'Jl!e 

välja osv.) 

7. Tror du att du kommer att ha det yrke, som du först anget t, nör du ör i 30·årså!dern? 

jo 

nej 

8. På vilket sätt har du fått I'eda på mest om det yrke, som du angett först? 

av dem där hemma 

18 

av folk som arbetar i yrket 

av lärare 

hor läst om yrket 

på annat sätt; hur då? 

fortsätt genast på nästa sida! 



SKOLAN 

Här följer en del frågor om hur du trivs med skolarbetet och några andra saker. Frågorna skall du besvara med la eller' 

nej genom alt sätta elt kryss (X) i antingen ja-rutan eller nej-rutan, 

Du skall besvara frågorna sa riktigt du kan, och du skall svara precis som du tycker. Varken skolan eller hemma får de vela 

hur du svarat, och dina svar kommer endast att läsas aven pel'son som e l känner dig. 

l. Händer det ibland atl du läser vidare andra böcker om sådana sakel' som du läst om skolan? 

2. Anser dina föräldrar alt man får en säkrare framtid om mon går igenom en högre skola? 

3. Tycker du alt proven i skolan är för svåra? 

4. Tycker du alt du får lära dig nya saker skolan på ett trevligt sött? 

5. Tycker du alt det skall bli roligt att få sluta skolon och börja arbeta? 

6. Sitter du ofta och oroar dig över saker sko lan? 

7. Tycker du att du brukar få för mycket hemläxor? 

8. Tycker de där hemma att du sa småningom skail försöka bli student? 

9. Tycker du att det ör obehagligt att svara på frågor i skolan? 

10. Ar det tråkigt att go till skokm po morgonen? 

11 . Tycker du att det är ro ligare att go kvar skolan än alt börja med ett arbete? 

12. Känner du dig ibland ensam och övergiven skalan? 

13. Tycker du alt det är roligt med prov i skolan? 

14. Anser dina föräldrar alt man nu för tiden klarar sig bra utan högre utbildning? 

15. Har du ibland svårt att ta fram det rälta svaret, när du hm fatt en fråga av läraren? 

16. Tycker du alt timmarna i skolan går för långsamt? 

17. Anser du att det är viktigare alt tjäna mycket pengar än ett skaffa sig en hög skalutbildning2 

18. Har du lä tt för att ge upp, am du får en svå r sak att göra i skolan2 

19. Hoppar du ibland över läxuppgifter, som du tycker är tråkiga? 

20. Anser din far och mor att brist på skolutbildning är ett sva rt hinder, om man vill komma framåt i livet? 

Fortsätt genast på nästa sida! 
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Ja Nej 

21. Är du ibland orolig för att du inte skall kunna dina läxor? D D 

22. Sitter du ofta och tänker på andra saker, nör du skall skriva och rökna i skolan? LJ 
.------, 
U 

23. Tycker dina föräldrar att mon har föga nytta av skolkunskapel' i yrkesarbetet? D D 

24. Blir du ofta h'ött när ni har prov i skolan? C LJ 

il D '-.J 
25. Tycker du att du får löra dig många onödiga saker i skolan? 

26. Om du skulle völja mellan skolan och ett arbete, skulle du da föredraga skolan? <--.i D 

27. Tycker du ofta att du misslyckas i skolan? Li Ii 

28. Tycker du att det ör h'åkigt att lösa löxor? D Ii 
~ 

_9. Anser din far och mor att du skall fortsätta skolan, nör du gatt de ar du ör tvungen att gå? n il 
L-J 

30. Skulle du vilja go i en annan skola i stället för den du nu gar i2 LJ 

2 3 

Fortsätt genast med följande frågor! 

EFTER SKOLAN 

Pa de följande frågorna skall du sötta ett kryss (X) för det som bäst passar In på dig. Sött bara el! kryss för varje fraga I 

1. Hur många böcker läser du på din fritid? 

mer ön en bok i veckan 

en bok i veckan 

mindre än en bok i veckan 

läser sällan böcker 

löser aldrig böcker 

2. Hur mango serietidningar (Kalle Anka, Illustrerade klassiker, Fantomcn , Hjärtebibliotekei och liknande) löser du2 

flera serietidningar i veckan 

en serietidning i veckan 

mindre än en serietidning i veckan 

löser söllan serietidningar 

läser aldrig serietidningar 

3. Hur ofta går du på bio? 

mer än en gång i veckan 

en gång i veckan 

mindre än en gång i veckan 

går sällan på bio 

går aldrig på bio 

Fortsätt genast på nästa sida! 
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4. Hur lång tid brukar du vanligen se på TV? 

ingen tid alls 

mindre än '12 timma om dagen 

ungefär 'h timma om dagen 

ungefär 1 timma om dagen 

ungefär 1'/z timma om dagen 

ungefär 2 timmar om dagen 

ungefär 3 timmar eller mer om dogen 

5. Hur lång tid brukar du vanligen lyssna på musik i radio ellel" på grammofon eller bandspelare? 

ingen tid alls 

mindre än '/2 timma om dagen 

ungefär '12 timma om dogen 

ungefär l timma om dogen 

ungefär 1'12 timma om dogen 

ungefär 2 timmar eller mer om dagen 

6. Hur lång tid brukar du van ligen lägga ner på läxläsning och annat hemarbete? 

ingen tid alls 

mindre än '12 timma om dagen 

ungefär '/, timma om dagen 

ungefär 1 timma om dagen 

ungefär 1'/2 timma om dagen 

ungefär 2 timmar om dagen 

3 eller flera timmar om dagen 

7. Hur ofta är du tillsammans med någon eller några av dina skolkamrater på fritiden? 

varje dag 

några gånger i veckan 

en gång i veckan 

är sä ll an tillsammans med dem 

är aldrig tillsammans med dem 

8. Vem är du mesl" tillsammans med? 

mest med pojkar 
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mest med flickor 

mest med en grupp pojkar och flickor 

mest med vuxna 

jag är mest ensam 

Slut. Lägg in häftet i svarskuvertet och klistra igen det! 


