
I. E. A. Ir.A/2 F 

IEA/2G 

IEA/2H 

• 
• H Ä F T E 2 

ORDKUNSKAP 

• 
• 

© I.E.A. 



TEA/2F 

AVDELNING F 

Ordkunskapsprov 

• 
Anvisningar 

Det här provet innehåller ett antal ord som är ordnade parvis. Du 

skall bestämma om orden har ungefär samma betydelse eller ungefär~ 

~ betydelse. 

Arige om du tycker orden har ungefär samma betydelse eller W1gefär 

motsatt betydelse, 

Tycker du orden har ungefär samma betydelse skall du gora en ring 

runt tecknet + 

Tycker du orden har ungefär motsatt betydelse gör du en ring runt O. 

Här följer ett exempel: 

• 
lång kort + 

De två orden "lång" och 11kort" gäller båda en viss längd. De är 

emellertid nästan motsatser. Du skall därför göra en ring runt O • som 

• i exemplet. 

I varje par skall du göra en ring runt+ eller o. Du skall för

söka med varje uppgifi där du tror att du kan svaret, men gissa inte 

om du inte a.ll.s vet. 
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l.. snabb långsam ... 0 

2. öppen stängd + 0

3. ordnad förvirrad + 0

4. sorg glädje + 0 

5. skapa alstra. + 0 

6. straffa belöna ♦ 0 

7. tam vild + 0 

8 .. djärv dristi g + 0 

9. förtj usa.nde bedårande + 0 

10& harmoni oenighet T 0 

11. välvillig intolerant. + 0 

12. okunnig . vis + 0 

13. otrevlig angenäm + 0 

14 . vag precis + 0 

15 . hindra hjälpa + 0 

16 . sörja fröjdas + 0 

17. genuin falsk + 0 

18 .. förvärva skingra + 0 

19. komplett hel. + 0 

20. strid kamp + 0 

21. informerad ovetande + 0 

22. ynklig robust + 0 

23. ringaktning förakt + 0 

24. tillitsfull misstänksam. + 0 

25. majoritet minoritet + 0 

26. förkasta bibehålla ... 0 

27 . dela splittra ... 0 

28. hastig trög + 0 

29. lcol!lpanjon partner + 0 

30. rena luttra + 0 

31. övergiven kvarlämnad. + 0 

32. våga drista ♦ 0 

33. evinnerlig permanent + 0 

34 . precis exakt + 0 

35. hindrad förbjuden + 0 

36. skrytsamhet försynthet ♦ 0 

37. vidd omfång + 0 

38. absolut. relativ + 0 

39. resultat effekt + 0 

4o. sällsynt rar + 0 

r-

• 
• 

SLUT PÅ AVDELNING F 
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IEA/2G 

Frageformulär {ST 1) 

Anvisningar 

Svara så gott du kan på följande uppgifter, Om det är något 
som är svårt att förstå så räck upp handen och fråga lära.ren. 

1. Skolans namn 

• 
• Hur gammal är du! å.r man. 

3~ Vilken årskurs går du i? åk. 

4. Vilket yrke har din far? (Om din far är död eller dina 
föräldrar är skilda, så skriver du din mors yrke•) 

Beskriv nedan yrket så bra du kan. Tala om var din far 
(eller mor) arbetar, vad han (hon) gör, Om din far 
(eller mor) t.ex. är försäljare, så tala om vad han 
(hon) sälj er. 

• 
Kryssa for om du är pojke eller flicka • 

Pojke 

Flicka ---

6. Hur många elever är det i din klass? 

elever 

7, Ungefär hur många timmar håller du på med hemläxorna 
varje vecka? 

timmar 

Skriv inte 
här 

01-02 lämna 
tomt 

03-04 

05-07 

08 ' 
09-11 

12 J 

13-15 

16-17 

18 

19 

20-21 

22-23 



8. Var brukar du göra dina hemuppgifter? (Kryssa föret t 
av förslagen) 

I ett rum, där resten av familjen sitter och pratar. 
tittar på TV el.dyl 

I ett rum, där det vanligtvis är tyst även 
om andra är där 

I ett eget rum 

Jag gör mina hemuppgifter i skolan 

Jag har aldrig hemuppgif'ter 

9. Gör du vanligen hemuppgifterna på bestämd tid? 
(Kryssa för ett av svaren) 

Ja 

Nej 

lO. Hur ofta hjälper dina föräldrar dig med hemuppgif
terna? (Kryssa för ett av svaren) 

Ofta {minst en gång per vecka) 

Ibland (högst en eller två gånger 
per månad) 

Nästan aldrig eller aldrig 

11. När du pratar hemma, brukar dina föräldrar: 
(Kryssa för ett av svaren) 

alltid eller nästan alltid uppmana dig 
att tala vårdat 

ibland rätta dig när du talar 

låta dig tala som du vill 

12. När du visar dina föräldrar något du skrivit, 
brukar de då: (Kryssa för ett av 
svaren) 

alltid eller nästan alltid kontrollera 
stavningen 

ibland kontrollera stavningen 

sällan eller aldrig kontrollera stavningen 

Skriv inte 
här 

24 

25 

26 

27 

• 

28 
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13 . Hur ofta använder någon en ordlista (uppslagsbok) 
i ditt hem? (Kryssa för ett av svaren ) 

ofta 

ibland 

aldrig eller har ingen ordlista 

14. Den här frågan gäller inte serietidningar. 
(Kryssa för ett av svaren) 

Brukar dina föräldrar på din fritid hemma : 

• uppmuntra dig att läsa så mycket som möjli gt? 

i bland föreslå dig att lä.sa? 

inte bry sig om, ifall du aldrig läser nå. got? 

15. Då du kommer hem från skolan brukar dina för
~ldrar: (Kryssa för ett av svaren) 

alltid eller nästan allt i d vilja veta hur 
det har gått 

ibland fråga om skolarbetet 

aldr i ~ eller nästan aldrip. frasa om skolan 

l, Prenumererar ni pä eller koper ni en daglig 
tidning i din familj? (Kryssa för ett 
av svaren) 

J a 

• 
Nej, men för det mesta läser jag en varj e 
dag i alla fall 

Nej, och jag läser heller a..ldri g nåcon 
daglig tidning 

lT. Ungefär hur många timmar brukar du se på 
TV en vanlig skoldag? (Räkna inte skol-TV ) 

tirranar 

18 . Ungefär hur många böcker finns det hemma 
hos dig (Räkna inte tidningar eller tid
skrifter)? (Kryssa för ett av svaren) 

Inga 

1 10 

11 25 

26 50 

51 eller fler 

:-;kr i v inte 
hår 

2 

30 

31 

32 

33 

34 
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Skriv inte 
här 

19. Ungefär hur många timmar läste du för ditt 
eget nöjes skull under förra veckan (Räkna 
inte serietidningar)? (Kryssa för ett 
av svaren) 

0 timmar 

mindre än 1 tiJ111I1e 

mellan 1 och 2 timmar 

mellan 2 och 3 timmar 

mer än 3 timmar 35 

20 a. Hur många syskon har du? 
(Kryssa för ett av svaren) 

0 

1 

2 

3 

4 eller fler 36 

20 b. I er familj är du: (Kryssa föret t 
av svaren) 

enda barnet 

äldsta barnet 

yngsta barnet • 
någonstans i mitten, 
har både äldre och 
yngre syskon 37 • 



Skriv inte 
här 

Listan innehåller ett antal ämnen, som ma.n läser i skolan. 
Ange för varje ämne som du har läst eller läser nu vad 
du tycker om ämnet. Om du aldrig har läst ämnet så markera 
det i kolumn A. 

• 
Nr Ämne 

A. 

Harald-
rig läst 
ämnet 

B. 

Ett av 
mina 
favo-
ritäm-
nen 

c. 
Har all-
tid 
tyckt 
bra om 
ämnet 

D. 

Har all-
tid 
tyckt 
ill.a om 
ämnet 

E. 

Ett av 
dom 
värste 
ämnena 
i sko-
lan 

21. Svenska 

22. Engelska 

23. Matematik 

24 • Naturkunskap 

25. 

26. 

Hembygds-
kunskap 

Historia 

27. Geografi 

28, Samhälls-
kunskap 

29. Kristendoms-
kunskap 

• 38. 

39. 

40. 

I 

• 46. 

SLUT PÅ AVDELNING G 

VÄND INTE BLAD FÖRRÄN DU BLIR TILLSAGD 



IEA/2H 

AVDELNING H 

Följande frågor ges till ett stort antal elever i skilda länder 

för att komma underfund med vad de tycker om sig själva och den skola 

de går i. Det här är INTE ett prov. Det finns inga rätta eller fel

aktiga svar. Man vill bara veta v&d du tycker och tänker om 3aker och 

ting. Inte någon i skolan kommer &tt få se din& svar. 

Uppgifterna består av påståenden och frågor. Besvara dessa ge

nom att i häftet göra en ring runt det svar du valt. Om du vill ändra 

ett svar så kontrollera att du har suddat ut markeringen f ör det 

gamla svaret. 



• 

•
•

Anvisningar 

En del av följande uppgifter är påståenden . 
Om du instämmer i påståendet, sätt då en ring om A. 
Instämmer du inte i påståendet, sätt då en ring om B. 
Andra uppgifterär frågor . Välj A eller B beroende på om ditt svar 
är JA eller NF.J . 

l . Timmarna i skolan är de trevligaste stwiderna på de.gen. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte• 

Är det viktigt för dig att du klarar dig b r a i skola.n? 

A, Ja. 
B. Nej. 

3. Jag tycker för det mesta illa om skolarbetet , 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

4. Tänker du ofta på annat under lektionerna? 

A. Ja. 
B. Nej• 

5. Tycker du att skolan är slöseri med tid? 

A, Ja. 

 
B. Nej • 

6. Det finns många skolämnen jag inte gillar. 

A. Stämmer. 

 
B. Stämmer inte • 

Tycker dina lärare, att du alltför ofta bär dig illa åt? 

A. Ja, 
B, Nej. 

8. Jag vill ha så nzy-cket utbildning jag kan få. 

A. Stämmer, 
B. Stämmer inte. 
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9. Oroar du dig för att inte klara sholar~etet? 

A. Ja. 
B. Nej. 

10. Jag trivs med allt 1 skolan. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

11. · Skolan kräver mycket. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

12. Har du svårt att koncentrera dig på skolarbetet? 

A. Ja. 
B. Nej, 

13. Det är inte särskilt roligt att gå i skola.n. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

Arbetar du rlitigt för det mesta? 

A. Ja. 
B . Nej , 

15. Det enda. jag ser fram emot i skolan är lovdagarna. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

16. Har du någon gång hittat på en ny lek? 

A. Ja. 
B. Nej. 

17. Har du någon gång ställt upp 1 en t ävling? 

A. Ja. 
B, Nej • 

• 
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18 , Har du någon gång gjort en sak för att ge bort som present? 

A. Ja . 
B. Nej, 

19 , Är du mer intresserad av lekar och spel än av skolarbete? 

A, Ja, 
B. Nej • 

• 20, Det enda jag gillar i skolan är. att jag får träffa nuna 
kamrater där . 

A, Stämmer . 
B. Stämmer inte. 

21 , Jag hoppas att så småningom få läsa vid universitet eller 
högskola, 

A. Stämmer . 
B. Stämmer inte , 

22, Skulle du bli ledsen om du fick sämre resultat än vanligt 
på. ett prov? 

A. Ja, 
B, Nej • 

• 
23 . Jag håller med folk som säger, att skoltiden är den lyckli gaste 

tiden i ens liv, 

A, Stämmer, 
B, Stämmer inte , 

24. Jag skulle hellre ha fler hemuppgif'ter och vara mindre tid i 
skolan. 

A. Stå.mm.er , 
B, Stå.mm.er inte, 

https://St�.mm.er
https://St�.mm.er
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De följande p~ståendena handlar om vad som händer i skolan. Om 
påståendet vanligen passar in pa din skola så sätt en ring om A. 
Stämmer det inte så sätt en ring om 3. 

25. Elever säger sällan någonting som skiljer sig från vad 
lärarna tycker . 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

26. Vi får inte sitta 1 klassrummet under rasterna. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

27. Lärarna fär en ofta att känna sig liten . • 
A. Stämmer. 
B. StäDll!ler inte. 

28. Eleverna får ga in i skolan, då de kommer, utan att behöva 
ställa upp på skolgården. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

29. Eleverna får själva bestämma var de vill sitta i klassrummet. 

A. Stämmer. 0 
B. Stämmer inte. 

30. I var skola är ett gott uppförande viktigare än bra betyg. 0 
A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

31. Lärarna tycks aldrig gilla våra bästa ideer. 

A. Stämmer. 
B. Stät'llller inte. 

32. De flesta lärarna vill att vi ska stå upp, då de kommer in 1 

klassrummet, 

A. Stännner. 
B. Stämmer inte, 
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33, Vi kan själva välja vissa arbetsområden vi vill arbeta med. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

34. De flesta av våra lärare håller hårt på hemuppgifterna.. 

A. Stämmer . 
B. Stämmer inte. 

Lärarna straffar vanligen inte en elev, sam i början av lektio• 
nen talar om att han eller hon inte har gjort hemuppgifterna. 

• A. Stämmer • 
B. Stämmer inte. 

36. I vår skola skiljer ma.n bestämt mellan elever som är lata och 
elever som är mindre begåvade. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

SLUT PÅ HÄFTE 2 • 
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