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AVDELNING F IEA/13 F 

Ordkunskapsprov 

Anvisningar 

Det här provet innehåller ett antal. ord som är ordnade parvis. 
Du skall bestämma om orden har nästan samma betydelse eller nästan mot
satt betydelse. 

... Om du tro~ att orden har nästan samma betydelse så fyller du i 
ringen som har ett "+" på ditt svarskort. Om du tror att orden har mot
satt betydelse så fyller du i den ring s om har ett " 0 11 • 

Här följer ett exempel: 

lång kort• 0 0 
De två orden "lång" och "kort" gäller båda en viss längd. De är 

emell ertid nästan motsatser. Du borde därför fylla i den ring som har ett 
Il 0!1 • 

För varje ordpar skall du fylla i en av ringarna på svarskortet. 
Du skall göra varje uppgift som du tror att du kan, men gissa inte om du 
inte alls vet svaret• 

• 
• 
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AVJJiillHNG F IEA/13 F 

0rdkunskapsprov 

l. förvärva skingra + 0 

2. prydd utsirad + 0 

3. installera avsatta + 0 

4. nivå plan + 0 

5 absolut relativ- 0 

6. futtig omåt·tlig + 0 

7. smakfull banal + 0 

8. osäJter stabil + 0 

9. immun mottaglig + 0 

10. tillägna dedicera + 0 

il. konvergera närma 0 

12. und:fallande eftergiven + 0 

13. glättig melankoli sk + 0 

14. upphäva annulera + 0 

15. -variabel inkonstant + 0 

16. mållös pratsjuk + 0 

17. sniken slösaJctig + 0 

18. förneka desavuera + 0 

19. framfusig fräck + 0 

200 frikostighet generositet + 0 

21. beryktad ökänd + 0 

22. grannlaga taktfull + 0 

23. radering utplåning + 0 

24 . eftergiven stridslysten + 0 

25 . välbärgad burgen + 0 

260 angränsa tangera + 0 

27 . villkorslös oförbehållsam + 0 

28. talträngd ordkarg + 0 

29. oföränderlig fluktuerande ... 0 

30. påtaglig obestridlig + 0 

31. tirad harang + 0 

32. illvillig maliciös + 0 

33. sv-årfattlig explicit + 0 

34. fetischism avguderi + 0 

35. annullera upphäva + 0 

36. flagrant påtaglig +- 0 

37. genomskinlig transparent + 0 

38. misantropisk sällskaplig 0 

39. -:försakelse egoism + 0 

40. efemär evig + 0 

1'V'lR'l'SA'T''l' nrrflR l<'iiRRAN nn TIT,TR rrn.,.;:,: ~r.n 

• 
•

ea. 
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IEA/13G 

FRÅGEFORMULÄR (ST 2) 

ALLMÄN nEL 

Anvisningar 

Besvara de följande frågorna så gott du kan. Om någon fråga är 
svår att förstå så be läraren om hjälp. 

A. Hur gammal är du? år mån. 

B. Vilken årskurs går du i? åk 

01• Vilket yrke har din far? 

(Om din far är död, skriver du din mors eller annan målsmans 
yrke.) 

(Beskriv sedan yrket så bra du kan. Tala om -vad han/hon gör 
och var han/hon arbetar. Om han/hon t.ex. är försäljare så 
tala om vad han/hon sälj er. ) 

02• Vilket yrke tänker du välja då du avslutat din skolutbild
ning? 

(Beskriv yrket så bra du kan. Ange de speciella arbetsupp
gifter, som ingår i det. Om du t.ex. vill bli "försäljare" 
så ange vad du tänker sälja. Ange också vilken slags arbets
plats du skulle vilja arbeta på. Om du t.ex. vill bli konto
rist så ange om du vill arbeta i ett privat eller statligt 
företag osv. ) 

• 
• 

• 
• 

VÄNDl 
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03. På sidorna 6 och 7 skall du markera vilken tillvalsgrupp eller 
linje du har valt för detta läsår. 

Ko.ntrollera att du gör din markering vid den årskurs du~ går i! 

Åk 7 
Markera med kryss i kolumnen till vänster vi"lken tillvalsgrupp 
du bar valt. 

Har du valt en grupp där du 

D har tyska eller franska .2, veckotimmar? 7:1 

Q har tyska eller franska .2, veckotimmar? 7:2, 7:3 

Ohar slöjd eller maskinskrivni.ng 3 veckotimmar? 7:4 

D har slöjd .2. veckotimmar? 7:5 

Åk 8 
Narkera med kryss i kolumnen till vänster vilken tillvalsgrupp 
du har valt. 

Har du valt en grupp där du 

□ har tyska eller franska 2. veckotiJllttlar? 8: 1 

□ har tyska eller franska .i veckotimmar? 8:2 

□ har tyska eller franska _g_ veckotimmar? 8:3, 8:5 

0 har teknisk orientering? 8:4 

0 har engelska som~ främmande språk? 8:6, 8:7 

0 inte läser något främmande språk? 8:8t 8:9 

• 
.. 

' · 

•

https://maskinskrivni.ng
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Åk9 
Markera med kryss i kolUU1I1.en till vänster vilken linje 
du har valt. 

□ 9g 

09h 
0 9t 

0 9m 

D 9s 

 
0 9pr

0 9tp 

0 

 
9ha 

□ 9ht 

Gymnasium Åk 3 - Fackskola Åk 2 
Markera med kryss i kolumnen till vänster vilken linje 
du har valt. 

Gymnasium 

0Humanistisk linje 

0 Samhällsvetenskaplig linje 

0 Ekonomisk linje 

0 Naturvetenskaplig linje 

0 Teknisk linje 

Fackskola 

D Social linje 

D Ekonomisk linje 

D Teknisk linje 

•
•

• 
• 

VÄND! 

https://kolUU1I1.en
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41. Kön (Välj ett alternativ.) 

A. Pojke 

B. Flicka 

42. Hur många års utbildning på heltid har din far? Räkna även med 
studier efter den obligatoriska skolan, t.ex. gymnasium. och uni
~ersitet, dock inte aftonskola eller lilmande kurser då studier
na inte bedrivits på heltid. (Välj ett alternativ.) 

A. 0 år. B. Högst 5 år. 
C. Mer än 5 men högst 10 år. D. Mer än 10 men högst 15 år. 
E. Mer än 15 år. 

43. Hur många års utbildning på heltid har din mor? Räkna även med 
studier efter den obligatoriska skolan, t . ex. gymnasium. och uni
versitet, dock inte aftonskola eller lilmande kurser då studier
na.inte bedrivits på heltid. (Välj ett alternativ.) 

A. 0 år. B. Högst 5 är. 
c. Mer än 5 men högst 10 år. D. Mer än 10 men högst 15 år. 
E. Mer än 15 år. 

44. Hur många år tänker du fortsätta att studera på heltid efter det 
här året? (Räkna inte med detta skolår. ) (Välj ett alternativ.) 

A. 0 år. B. Högst 2 år. 
c. Mer än 2 men högst 5 år. D. Mer än 5 men högst 8 år. 
E. Mer än 8 är. 

45. Ungefär hur många timmar håller du på med hemuppgifter varje 
vecka? (Välj ett alternativ.) 

A. Högst 2 timmar. B. Mer än 2 men högst 5 timmar. 
C. Mer än 5 men högst 10 timmar D. Mer än l0 men högst 20 timmar. 
E. Mer än 20 timmar. 

46. Var bntkar du göra dina hemuppgifter? (Välj ett alternativ.) 

A. I ett rum där resten av familjen sitter och pratar, tittar 
på TV eller dylikt. 

B. I ett rum där det vanligtvis är tyst även om andra är där. 

C. I ett eget rum. 

D. I skolan. 

E. Jag bar aldrig hemuppgi:fter. 

47. Gör du vanligen dina hemuppgifter på bestämd tid? (Välj ett al
ternativ.) 

A. Ja. 

B. Nej. 

C. Jag bar aldrig hemuppgifter. 

•
•
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48. Hjälper dina föräldrar dig med dina hemuppgifter? (Välj ~tt al
ternativ. ) 

A. Ofta (minst en gång per vecka) 

B. Ibland (en eller två gånger per månad) 

C. Aldrig. 

D. Jag har aldrig hemuppgi.fter. 

49. När du pratar hemma, brukar dina föräldrar (Välj et~ alternativ.) 

A. alltid eller nästan alltid uppmana dig att tala vårdat? 

B. ibland rätta dig när du talar? 

c. låta dig tala som du vill? 

50. När du visar dina föräldrar något du skrivit, brukar de då (Välj 
ett a1.ternativ.) 

A. alltid ell er nästan alltid kontrollera stavningen? 

B. ibland kontrollera stavningen?

C. sällan eller aldrig kontrollera stavningen? 

51. Hur ofta använder mlgon en ordlista ( uppslagsbok) i ditt hem? 
(Välj .!rtt. alternativ.) 

A. Ofta. 

B. Ibland. 

c. Aldrig eller har ingen ordlista. 

52. Den här frågan gäller inte serietidningar. (Välj ett alternativ.) 

Brukar dLna föräldrar på din :fritin hemma 

A. uppmuntra dig att läsa så mycket som möjligt? 

B. ibland föreslå dig att läsa? 

C. inte bry s ig om ifall du aldrig läser något? 

Då du koI!IIIler hem från skolan brukar dina föräldrar (Välj ill al
ternativ.) 

A. alltid eller nästan alltid vilja veta hur det har gått . 

B. ibland fråga om skol arbetet • 

C. aldrig eller nästan aldrig fråga om skolan. 

54. Brukar dina föräldrar (Välj ett alternativ. ) 

A. ofta uppmuntra dig att besöka mus~er eller konserter på din 
f'ritid? 

B. ibland föreslå att du besöker mus~er eller konserter på din 
.fritid? 

C. sällan eller aldrig föreslå att du går på mus~er eller kon
serter på din fritid1 

• 

• 

• 
• 

VÄN]) ~ 
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55. Ungefär hur många böcker finns det hemma hos dig? Räkna inte tid
ningar eller tidskri~ter. (VäJ.j ett alternatiY.) 

A. Inga. 

B. 1 - 10. 

c. 11 - 25. 

D. 26 - 50. 

E. 51 ell er fler. 

56. Ungefär hur många timmar l äste du för ditt eget nöjes skull unde
f&rra veckan? Räkna inte serietidningar. (Välj ett alternativ.) 

A. o timmar. 

B. Mindre än l timme. 

c. Mellan l och 2 timmar. 

D. Mell an 2 och 3 t immar. 

E. Mer än 3 timmar. 

57. Hur många syskon har du? (Välj ett alternativ. ) 

A. 0 . 

B. l . 

c. 2 . 

D. 3. 

E. 4 eller fler. 

58. I er familj är du (Välj ett alternativ. ) 

P.. enda barnet. 

B. äl dsta barnet. 

c. yngsta barnet. 

P. någonstans i mitten; bar både äldre och yngre syskon. 

r 

• 
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Listan innehåller ett antal älnnen som man läser i skolan. Ange för 
varje ämne som du bar läst eller läser nu, vad du tycker om äinnet. Om du 
aldrig har läst ämnet så markerar du A pä svarskortet. 

A. B. c. D. E. 
Nr Ämne Harald- Ett av Har all- Har all- Ett av

rig läst mina fa- tid tyckt tid tyckt dom värs-
ämnet vorit- bra om illa om ta ämnena 

ämnen funnet ämnet i skolan 

59. Svenska A. B. c. D. E. 

60. Franska A. B. c. D. E.

61. Engelska A. B. c. D. E. 

62. Tyska A. B. c. D. E. 

63. Allmän språk-
.A . n. c. D • E. 

kunskap 

64. Spanska A. n. c. D. E. 

65 . Annat främmande 
språk (ange Yil- A. B. c. D. E. 
ket) 

66. Matematik A. B. c. D. E. 

67. Naturkunskap A. B. c. D. E.

68. Biologi A. B. c. D. E. 

69. Kemi 

70. Fysik A. B. c. D. E. 

71. Tekniska ämnen A. ::s. c. D. E. 

72. Historia A. B. c. D. E. 

73. Geografi A. B. c. D. E.

74. Samhälls-/social- A. B. c. D. E
kunskap 

75. Religionskunskap A. B. c. D. E • 

76. Filosofi A. B. c. D. E. 

77. Psykologi A. B. c. D. E. 

78. Företagsekonomi A. B. c. D • E. 

79. Övriga ekono- A. B. c. D. E. 
m.iska ämnen 

SLUT PÅ .AVDELNING G 

VÄND INTE BLAD FÖRRÄN DU BLIR TILLSAGD~ 

• 
• 

• 
• 
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IEA/1.3H 

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 Il{Tt ett prov. Det firL~s inga rätta eller felaktiga 
svar. 1'1Ian vill bara veta vad du tyc..1cer och tänker om saker och ting. Inte 
någon i skolan kommer att få se dina svar. 

Uppgifterna består av påståenden och frågor. Markera dina svar ge
nom att fylla i motsvarande ringar i avdelning H på svarskortet. 

Om du vill ändra ett svar så lcontrollera att du har suddat ur mar
keringen för det gamla svaret. 

https://IEA/1.3H
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.Anvisningar 

En del av följande uppgifter är påståenden. Om du instämmer i 
påståendet fyller du i ringen A på svarskortet . Instämmer du inte i 
påståendet fyller du i ringen B. 

Andr a uppgifter är frågor. Fyll i ringen A ~är JA och B för NEJ. 
Svaren markerar du i avdelning H på svarskortet. 

l . Timmarna i skolan är de trevligaste stunderna på dagen. 

 
A . Stämmer. 
B. Stämmer inte • 

2. Är det viktigt för dig att du klarar dig bra i skolan? 

A. Ja. 
B. Nej • 

3. Jag tycker för det mesta ill a 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 • 

Det finns många skolämnen jag inte gillar. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

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

A. Ja. 
B. N"ej . 

•
• 

• 
• 

VÄND! 
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8 . <Tag vill ba så mycket utbildning jag kan få. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

9. Oroar du dig för att inte klara skolarbetet? 

A. Ja. 
B . Nej• 

lO. Jag trivs med allt i skolan. 

A . Stämmer. 
n. Stämmer inte. 

ll. Skolan kräver myclcet . 

A. Stämmer. 
B . Stämmer inte. 

12. Har du svårt att lconcentrera dig p& skolarbetet? 

A. Ja. 
B . Nej . 

l3. Det är inte särskilt roligt att gå i skolan. 

A. Stämmer. 
B . Stämmer inte . 

1 4. Arbetar du flitigt för det mesta? 

A. Ja. 
B . Nej . 

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

A . StäJn.rner. 
B. Stämmer inte. 

16. 8tannar du ibland inne och gör dina hemuppgifter istället för 
att gå på en skiva eller gå ut? 

A. Ja. 
B. Nej . 

.. 
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17. Tycker dina vänner att du aldrig tar skolarbetet på al.lvar? 

A. Ja. 
B. Nej . 

18. Tycker du om att spara hemuppgifterna till sista minuten? 

A. Ja0 
B . Nej . 

19. Skulle du vil ja sluta skolan så snart som möjligt? 

A. Ja. 
B. Nej • 

20A Det enda jag gillar i skol an är, att jag får träffa mina kamra
ter där• 

A. Stänuner • 
.B. Stämmer inte. 

21. Jag hoppas att så småningom få läsa vid universitet eller hög
skola.. 

A. S tänrrnero 

B. Stämmer inteo 

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, art skol tiden är den lyckligaste 
tiden i ens liv• 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

24. Jag skulle hellre ha fler hemuppgifter och vara mindre tid i 
skolan. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

• 
• 

• 
• 

VÄND! 
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De följande påståendena handlar om vad som händer i skolan. Om 
påståendet -vanligen passar in på din skol a så skall du välja A, om det 
inte stämmer så väljer du B. 

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

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

26. Vi får inte sitt a i klassnumnet under rasterna. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

27. Lärarna får en ofta att känna sig liten. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

28. Eleverna får gå in i skol an, då de kommer, utan att behöva 
ställa upp på skolgården. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

29. Eleverna får sj~va bestämma var de vill sitta i klassrummet. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

30. I vår skola är ett gott uppförande viktigare än bra betyg. 

A. Stämmer. 
B . Stämmer inte. 

31. Lärarna tycks aldrig gilla våra bästa id~er. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

32. De flesta lärarna vill a t t vi ska stå upp , då de kommer in i 
klassrummet. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

VÄNDl 

l 
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33. Vi kan sjäJ.va yäJ.ja vissa arbetsområden som vi vill arbeta med. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte. 

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

A. Stämmer. 
B . Stä:mmer inte. 

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

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte• 

36. I vår skola skil jer man bes tämt mellan elever som är lata och 
elever som är mindre begåvade. 

A. Stämmer. 
B. Stämmer inte• 

• 
• 

• 
• 




