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SKO!iFORMULÄR 

Detta häfte är avsett att ifyllas av skolans konte.ktman. Det 

är dock möjligt att flera medlemmar av skolans personal, inklusive 

·rektor och studierektor, behöver råd:fråga.s. 

Elevernas resultat på kunskapsproven skall relateras till vissa 
11:i.ltput"-faktorer i de deltagande länderna, såsom lärarutbild..l'ling, 

timplaner, kostnader etc. Skolfonnuläret har utformats i sy:fte att 

ge information om dessa bakgrundsfaktorer. 

Vi är fullt medvetna om att vissa frågor inte kan besvaras 

fullständigt, om :inte skolans kontaktman utför ett tidsödande arbete. 

Vi vill emellertid undvika att en alltför stor börda läggs på dem 

som skall fylla i formuläret. Därför rekommende:ras att en ungefärlig 

beräkning görs i de fall då exakta siffror inte är tillgängliga. 
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SKOLFORLJUL.J.R 

1, Skolans nar'..11 

Uppgii'ter rörande ::;kolans rektor 

2. Vill::en utbildning har Ni (ange högcta) 

Lägre än fil.kand . cll0:..· f:il.raag. 

Fil.kand. och/eller fil.L!UG, 

~il. lie . ( eller motsv. ) 

Fil.dr. (eller motsv.) 

Hur många år l1ar lh sammanlag·t varit rektor? 

4- Hur många år hai~ Ni varit rektor vid Er nu

varande ckola (rektorsområde)? 

5. Hur IIIBnga års lärarerfarenhet har lTi? 

6, 

'Jppgifter 011 den i IEA-undersökningen med

verkande skolan 

Vilket av följru1de lcarakteriserar bä.st det 

område, sorn skolans elever lcomn1c:n:· från? 

(Kryssa föJ'.' det/de tillämpliga) 

;3tad 

Tätort 

Landsbygd 

år 

----- år 

----- .il' 
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7. I vilken utsträckning har skolans elever möjligh et att be söka eller 

delta i f'öljande? (Gör en markering fö r varje rad) 

I skolans 
närhet 
(mindre 
än 30 min . 
resa) 

I en när-
liggande 
stad (kan 
nås på 
mindre än 
2 tim. ) 

Ej lätt-
tillgäng-
ligt för 
eleverna 

Museum 

Djurpark 

Allmänt bibliotek 

Konserthus 

Opera/teater/balett 

Studiecirklar i 
främmande spr åk/ 
kulturella före-
ni.ngar o . dvl. 

8 . Hur många elever finns det vid skolan? 

Pojkar 

Flickor 

.,., 

9 , 

' i 
0 10. 

'l ft~C OL 

Vilken är lägsta resp . högcta årskursen i skolan? 

fgnmdskola: 
Lägsta Lgymn ./facksk : 

fgrundskola: 
Högsta 

1_gymn ./fnckslc: 

Ungefär hur många elever har skol an i 

åk 3 + åk 4 

åk 7 + åk 8 

åk 9 

gymnasiets åk 3 + .facJrnkolans åk 2 
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l l. Kryssa för vad som bäst beskriver skolan i fö lj ande tab ell , 

(Gör en marker ing för var j e r ad ) 

Årslmrs 
JU,;: finnG 
ej i 
:::;l:olan 

:Bara 
pojlrnr 

Bara 
flickor 

Po j kar och 
fliclcor un-
dorviGas 
till namman.s 

å.."k: 3 och/ 
eller 4 

åk 7 och 8 

ålc 9 

Sista års-
kursen för 
gymnasium 
och/eller 
f a ckskola 

12. Kryssa för vad s om bäst beskri ver skol an . ( Ange ett alternativ) 

Vanlig skola ( endast 11 dagclevor11 ) 

Kombination vnnlig skola - internatskola 

Intcrnutnlcola 
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13 . Hur många elever, i genomsnH t ~ ryras i en laborationscal vid pr ak

tiskt arbete i nt.,got naturvetenskapligt ämne? 

HÖGS'l'ATIIlniJ 

Labor ati onssal firu1D ej 

1 - 10 elever 

ll - 20 elever 

21 - 30 elever 

31 el ler fler 

Gil11'TASIUM ELLER FACKSKOL.A 

Laborati onssal finnG e;j 

1 - 10 elever 

11 - 20 elever 

21 - 30 elever 

31 eller fler 

Admini8trat ion 

l 4a , Vilken instans fattar beslut i följande f:i:-ågor? 

(rliarkcra på t illrunpliga ställen) 

Koll egium, 
konferens, Rektor 
nämnd 

Läroboksval 

Regler och förord-
ningar för elevcX'no. 
i ol<olan 

Tillsättni ng av l ärare 

Lärarnas anställ-
ningsvill kor 

I ntagning av el ever 

Anslagsrördelning 

:-1.:!v . tcrmin::;avgiftcr8 
otorlck 

Nagon lolcal 
eller ccntro.l 
mvndin:het 

-

111-b , l~rågan har ut8,ti.t i (lon svenska veroj_oncn . 
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l4c . Hur bestäms ytterst vilka u..11dervisningSlilctoder som skall användas 

dvs . hur undervisningen i ett vicst. ämne skall gå t::.ll. (Ange ett 

alternativ) 

(i) Genom rektor 

(ii) Genom huvudlärarcm l varje EilllnP 

(lii) Genom 1:imncskonf'erenscn 

(iv) Genom den enskilde läraren 

( v) Genom äroncdrnnfcrcnr.,cm och elever tillsamman::.: 

15 . i IIur ofta besök:~ r.;:;olan av inspektörer ( gymnasieinspektorer~ läJ.1.:.

skolinepektörcr1 konrru.lcntcr o.dyl)? (Ange ett alternativ) 

Aldrig 

Llindre än 8U gång pc:r är 

En gång per är 

Två gånger per å~ 

Ifor än två gånger per å1· 

15 .. ii Om ctct Irommcr :;.'.idana bc!36J\:. 7 vad ä.:r· syftet. mcct. dessa? (Ange c1ct/dc 

tillämpliga) 

Att lämna redogörelse till bcrorda myndighctc!r 

Att lösa vissa problem i skolS11 

ALt ge råd till läraren 

Att bedöma lärarna 



-7-

16. Bestrides skolan::, dri.ftckostna.der (ange ett altGrnati-v) 

bel~ eller nästru.1 helt och hållet av statliga eller 
lcommunala medel? 

clclvis av statligo. dlcr kommunala medel? 

helt eller näE.t8Jl helt och hållet av p:t'ivato. mcdol? 

l 7a . :t)Var god unge beloppen Tör följande: pustar l den alrtucllc.1. okol ~n.:::: 

arligo, bud.get. 

(i) Lärarlöner· 

(ii) Löner till övrig personal 

(iii) Underhåll och rcparatiouor 

(iv) Böcker, okrivmatcr·iel 

( v) Laboratoricutruatning~ 1W-hji:.ilp1iwdcl 9 övriga 
läromedel 

( vi) Övrigt 

17b. 11v.r mångtL L)roc,.;:,1·!; nv 17a (v) ovan iir :.wccti. för de na.turvci,c:nr.:kap

Iign wnncno. 

:Pcroonal 

16a. IIur många lärare är f . n . i tjänst på heltid (och motsvurnntlc holtjd.) 
vid sltolan? (Anvicningar: Om t. ex. två k lncr.lärare delar pt~ Lji:in:JL
gö.ringon i {)n 1d..,wr::; motsvarar detta en lä.rare: på h~ltiu oi'tcn:iom 
clura"' gemensamma L,iänc tgöringstid är lilcn med en heltidsan:yt,::illd 
lärares undcrvisningoskyldighct . På motovarande sätt förfo.rc::; vid 
bt::räkning av tjä.n::; tgöringstid för äm..Y1e::::lära.i..~c, timlärarc och lära:cc 
i övningsämncm, dvs . tider för doltidn·Ljänst sammanslås för o.tt r:101,

, vara en heltid-::tjänct . ) 

Antal lärare 

18b . IIur många procent av antalet liira.re ovan är ruä.n? 

J.8r. . Hur måne;a procent av antnlct lärare i 180. undervisar 
,: _____ ,,j_ naturvcicnslrnpliga ämnen? 

18d. Hur manga procent av antalet läro.ro :L 18a undervisar i 
,:f _____ 1•'ovcnska? 

x) Uppgift l 7 kan vara :.:;v&r att besvara i de fä.ll där kommuncno löncn.vd ol
ning h8J1dhr'.U' utbetalning av lönen· . Då c :'.'mktD. siffror sal.man cörco en 
1mgcfärlig borä.lmine; . 

https://liira.re
https://f�rfo.rc
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19 . IIui- många av följande heltidsanställda befattningshavare finns vid 

skolan eller :finns tillgång till för skol[U'.J.? (avrunda till nännastc 

hcl1;al) 

31::olbibliotekaric 0__1__2__3__4__5__ eller fler-

Tckni1:er ( t. ex. inr..ti
tu1,ionstcl'::nH::0r I AV-
tekniker etc.) 0__1__2__3__4__5__ eller f'lcr 

Skollcurator 0__1__2__3__4__5__ eller i'lcr 

Skolpsykolog 0__1_ _ 2_ _ 3_ _ 4__5__ eller fler 

Läskliniklärare 0__1__2__3__4__5__ eller fler 

Läraz·assistent 0__1__2__3__4__5__ eller fler 

20. liar skolans elever hllgililg till stödundcrvisning i läsklinik? 

Ja Nej 

Inträdcsbcstämmclsor 

21.. På vilka gnmdcr, bortsett frän ålder, taa el ever in vic1 ckolrui? 

(Välj det/de tilli:impliga) 

Bosatt nära skolan 

Prestationer i tidignrc skola eller klo.::;.:; 

Intervju 

Inträdcoprov 

Genomgången särs.L:ild kurs eller skola 

Medlem i speciell gru11p ( t. ex•.vcligiö3) 
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22 . Fråg~,n har utgått i den s venska vcrDioncn . 

Typ av skola 

23n. Villcct nv följm1dc ko.ral;:tcriscrar bäsL den al.ctuclla s lrnla.n'? 

1) 

2) 

Skol an ger flo:r:a olika slag av utbildning och undGr
vi::ming 

Skolan ger cmhst ett slngs undcrvis.ning ( tolcniclc 1 

ekonomisk etc . ) 

23b . Om Mi valt al Lcrnativ 

ningen år: 

2) i ovnnståcndc fråga sä. ange om utbild

2) Praktiskt yrkcaförborodand"' 

2~ , Förekommer stödundcrvisning i f'öljandc 

(Gör en mn:r-ltcri11g i -vnrj c rad) 

~lJL11en ollar ämnc::m1..m1dcn·• 

-Endast i 
IfoJ undanta.e:::-

fo.11 

Matematik ) 

INaturvetcnska.pl:Lgc. äm.ncn/natur
lcunskap 

I ·r 
iLäsning 

Svenska f'ör icke svensktalande barn 
(t.cx. barn till invandrare) 
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25 . På vilket språk bcdri ves undcrvisnir.gen f'ör de fleda eleverna 

i ckolan (An15c ett a l ternativ) ? 

3vcn:::.ta 

Ett annat spx-cTh: 

26 . Har eleverna vid Er skola något inflytande bcträffant..c bcdut 

diuciplirilira :i:'r1gor ( t . ex. oxdningsrcglcr för skolan)? 

Ja 

i 

27 . VilJrnn eller vilka o..v följ3ndc mctod<:r för bedömning nv elev-

prestation onvändo vid skolan? (Ange ett alternativ i voxjo rnd) 

r.Iuntliga förhör 

Essäfrågor gjorda nv 
läraren 

Objektiv& prov gjorda av 
läraren 

Sfonde.rdit.1crndc tcc-L (utom 
stnndarclnro-v- eller ccn trru.1:', 
p:cov) · 

Prestationer vid större en
skilda arbeten s e;rupparbc
tcn etc, 

I 
I 
I 
! 
I 

! 

Säll.::u.1 cl--
ler aldrig 

·-----
Ibland ·-

-----·--

I 
l 
I 

l 
l 

28 . Frågan hur utgått i den svenska versionen . 

29 , "?rågan har utgått i den svenska versionen. 
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Angående undervisningen i de nat7.lrvetcnsko.pliga ämnena 

30 . i Vid Er skola ko.n undervisningen i de n::.tu.rvctcnskapliga ämnena 

en.gas ( unge l:tt alkrnn:t;iv) 

a) omfatta åtmin:Jtonc biologi~ kcBi och fyaiJi: 

b) vara utt intc.:noivt stuclitlI!l r.J.V ott 1..llcr högst tvu 

·w du olika naturvetenskapl iga ämnena 

30 , ii Om Ert :::;va.1.~ p;'..1. f.riiga 30 . i ar n) sa a11gc om det är vanlitst vid 

den aktuella skol.an att en elev läsor ett eller flera äril.ncn 

samtidi gt eller om ämnena läses efter varandra med t . ex. ett 

ämne per ål' eller som konccntrationslö.oning, 

3amtidigt 

Efter varandrSJ. 
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31.a Har Gkolan en .föräldraförening? 

Ja 

31. b Hur of'tr:i. snmrm:i.nt.räclcr den? 

En gång _pc:r år 

'fvå gängor po:r år 

T'.!:'e till fem gångc:?: per år 

Sex uller fler gå..l'l.gcr per år 

31. c I vilkcu av följande aktivitctcr deltru.· den? 
(V-alj det/de tillämpliga) 

Socialt arbete 

Socio- lrultw.-clla olctivi tctci· 

Al\'.tiYiteter i'uL' .:1tt skmfCt pcnGo,r till sl:olan 

LtiroplonsfrtlGor och undcrvisningsmctodcr ( samarbete.: 
rörande clcvcro inlärningsproblom) 

.Föräldrautbildlung - tillhundohållc:r: in:fonnation för 
fö:r·äldrar om ol·ilca aspekter på undervisningen i slcola.n 




