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Anvisningar

I det här häftet hittar du frågor om dig själv. Några är faktafrågor medan andra 
handlar om dina åsikter. När det i frågorna står ”avancerad matematik”, avses 
kursen Matematik 4, och om du läst mer matematik även Matematik 5 och 
Matematik - specialisering. Om du inte läser matematik nu så tänk på när du läste 
matematik.

Varje fråga följs av ett antal svar. Kryssa i cirkeln för det svar du väljer, så som visas 
i exemplen nedan.

Exempel
Hur ofta gör du någon av de här sakerna?

 Kryssa i en cirkel på varje rad.

   Aldrig 
Varje dag  En eller En eller eller   
eller nästan två gånger två gånger nästan  
varje dag i veckan i månaden aldrig

a) Jag pratar med mina vänner  --------  A   A   A   A

b) Jag håller på med idrott  --------------  A   A   A   A

c) Jag lyssnar på musik  ------------------  A   A   A   A

• Läs varje fråga noga och välj det svar som du tycker passar bäst.

• Kryssa i cirkeln för ditt svar.    A

• Om du vill ändra ditt svar, fyller du i cirkeln för det felaktiga svaret så här:    

Kryssa sedan i cirkeln för ditt nya svar.

• Be om hjälp om det är något du inte förstår eller om du är osäker på hur du ska 

svara.
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 1
Är du kvinna eller man?

 Kryssa endast i en cirkel.

 Kvinna --A

 Man --A

 

 2
När är du född?

Kryssa i cirklarna bredvid den månad och det år då du föddes.

 a) Månad  b) År
 Januari --  A 1993 --  A
 Februari --  A 1994 --  A
 Mars --  A 1995 --  A
 April --  A 1996 --  A
 Maj --  A 1997 --  A
 Juni --  A 1998 --  A
 Juli --  A 1999 --  A
 Augusti --  A 2000 --  A
 September --  A 2001 --  A
 Oktober --  A Annat --  A
 November --  A 
 December --  A 

Om dig
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 3
Hur ofta pratar du svenska hemma?

 Kryssa endast i en cirkel.

 Alltid --A

 Nästan alltid --A

 Ibland --A

 Aldrig --A

 4
Ungefär hur många böcker fi nns det hemma hos dig? 
(Räkna inte med tidskrifter, tidningar eller dina 
skolböcker.)

 Kryssa endast i en cirkel.

 Inga eller mycket få
 (0–10 böcker) --A 

 Tillräckligt för att fylla ett hyllplan
   (11–25 böcker) --A 

 Tillräckligt för att fylla en bokhylla 
 (26–100 böcker) --A 

 Tillräckligt för att fylla två bokhyllor
 (101–200 böcker) --A

 Tillräckligt för att fylla tre eller fl er 
 bokhyllor (mer än 200 böcker) --A 
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 5
Hur många apparater för digital informationshantering 
fi nns det hemma hos dig? Räkna datorer, surfplattor, 
smartphones, smarta TV-apparater och läsplattor. 
(Räkna inte några andra apparater.)

 Kryssa endast i en cirkel.

 Ingen --A

 1-3 apparater --A

 4-6 apparater --A

 7-10 apparater --A

 Fler än 10 apparater --A

 6
Har du någon eller några av de här sakerna?

 Kryssa i en cirkel på varje rad.

Ja Nej

a) En egen dator  ----------------------------  A   A

b) En egen surfplatta  ----------------------  A   A

c) En egen smartphone --------------------  A   A

d) En egen grafritande miniräknare --  A   A

e) En spelkonsol
(t.ex., PlayStation®, Wii®, XBox®) ---  A   A

f) Skrivbord/bord 
som du kan använda --------------------  A   A

g) Ett eget rum -------------------------------  A   A

h) Ett piano ------------------------------------  A   A
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 7
   A.  Vilken är den högsta utbildning din mamma (eller kvinnliga 

vårdnadshavare) har slutfört?
       Kryssa endast i en cirkel.

        Saknar utbildning eller har gått färre än 9 år i grundskolan ------------ A
                                                                              9-årig grundskola ------------A
                                                                         Gymnasieutbildning ------------A
                                   Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå ------------ A

                   Högskoleutbildning upp till två år (t.ex. högskoleexamen) ------------ A
                     Universitets- eller högskoleutbildning motsvarande
                                                                     kandidatexamen (3 år) ------------ A
                     Universitets- eller högskoleutbildning motsvarande
                                           magister- eller masterexamen (4-5 år) ------------ A
           Forskarutbildning (licentiatexamen eller doktorsexamen) ------------ A
              Jag vet inte ------------ A

 B. Vilken är den högsta utbildning din pappa (eller manliga 
vårdnadshavare) har slutfört?
 Kryssa endast i en cirkel.

       Saknar utbildning eller har gått färre än 9 år i grundskolan ------------ A
                                                                             9-årig grundskola ----------- A
                                                                         Gymnasieutbildning ----------- A

                                   Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå ------------ A
                 Högskoleutbildning upp till två år (t.ex. högskoleexamen) ------------ A

                     Universitets- eller högskoleutbildning motsvarande 
                                                                     kandidatexamen (3 år) ------------ A
                     Universitets- eller högskoleutbildning motsvarande
                                            magister- eller masterexamen (4-5 år) ----------- A

                Forskarutbildning (licentiatexamen eller doktorsexamen)------------ A
              Jag vet inte ------------ A
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 8
Vilken typ av arbete utgör huvudsysselsättning för din 
pappa och mamma (eller annan vårdnadshavare)? 

Kryssa i cirkeln vid den kategori som bäst beskriver vad han eller hon gör. Vid 
varje kategori visas några exempel på yrken för att hjälpa dig att hitta rätt. 
Om någon av dina föräldrar inte arbetar just nu kryssar du i cirkeln vid den 
yrkeskategori han eller hon tillhörde senast.

                                                                       Kryssa i en cirkel i varje kolumn.

     Din   Din
     pappa   mamma

a) Har aldrig lönearbetat ---------------------------------- A  A

b) Egenföretagare -------------------------------------------- A  A
 Inkluderar företagare som äger mindre rörelser 

(färre än 25 anställda). T.ex. försäljning av varor 
och tjänster, gatukök, restaurangrörelse

c) Lägre tjänstemannasektor  ---------------------------- A  A
 Inkluderar kontorspersonal; sekreterare; handläggare 

och terminalarbetare; kundservicepersonal

d) Försäljnings- eller servicesektor  -------------------- A  A
 Inkluderar resepersonal; restaurangarbetare; 

frisörer etc; personal i väktarbranschen; lägre graders 
militärer och poliser försäljare, butiksanställda, 
vårdbiträden, undersköterskor

e) Utbildade lantbruks-, skogsbruks- eller 
fi skeriarbetskraft  ---------------------------------------- A  A

 Inkluderar lantbrukare; skogsarbetare; fi skare; 
fi skeriarbetare; jägare; renskötare

Fortsättning på nästa sida
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 8 (forts.)

     Din    Din
      pappa   mamma

f) Hantverkare ------------------------------------------------ A  A
 Inkluderar utbildad byggarbetskraft, snickare, rör- och 

VVS-arbetare, elektriker, målare etc.; smidesarbetare; 
maskinmekaniker, verktygsmakare; konsthantverkare

g) Industriarbetare ------------------------------------------ A  A
 Inkluderar maskin- och fabriksoperatörer; personal 

vid monteringsband och stationer; förare och 
chaufförer

h) Övriga arbetaryrken  ------------------------------------ A  A
 Inkluderar lokalvårdare och annan städpersonal; 

fastighetsskötare; bud och kurirer, icke utbildad 
arbetskraft inom lantbruk, skogsarbete, fi skeri- eller 
byggbranschen

i) Företagsledning eller myndighet  -------------------- A  A
 Inkluderar företagsledare för större företag (25 

eller fl er anställda) eller enhetschefer samt högre 
tjänstemän inom större företag; anställda på chefsnivå 
eller högre tjänstemän inom stat, landsting eller 
kommun; militärbefäl 

j) Akademiker  ------------------------------------------------ A  A
 Inkluderar universitets- och högskoleanställda 

forskare; arkitekter; ingenjörer; högskoleutbildad 
personal inom sjuk- och hälsovård; lärare; poliser 
jurister; samhälls- och beteendevetare; författare 
och konstnärer; präster etc. 

k) Övrig kvalifi cerad arbetskraft ------------------------ A  A
 Inkluderar teknisk personal inom vetenskap, 

konstruktion och datateknik; tekniker och assistenter 
inom hälso- och sjukvård; fritidspedagoger etc.; 
bokförings- och ekonomipersonal; projektledare; 
konsulter; övrig personal verksamma inom 
administration

l) Jag vet inte ------------------------------------------------- A  A
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 9
 Tänker du fortsätta att utbilda dig när du gått ut   
 gymnasiet?

 Kryssa endast i en cirkel.

 Ja, direkt efter gymnasiet -- A

  Ja, men inte direkt -- A

 Nej -- A

10
 Hur långt räknar du med att utbilda dig?

 Kryssa endast i en cirkel.

                                                                        Gymnasieutbildning ------------A

                                  Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå  ------------ A

               Högskoleutbildning upp till två år (t.ex. högskoleexamen) ------------ A

                    Universitets- eller högskoleutbildning motsvarande 
                                                                    kandidatexamen (3 år) ------------A

                     Universitets- eller högskoleutbildning motsvarande
                                           magister- eller masterexamen (4-5 år) ------------ A

          Forskarutbildning (licentiatexamen eller doktorsexamen) ------------ A
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 11
    Om du tänker fortsätta studera, vilket eller vilka 

områden kommer du främst att inrikta dig på?

 Kryssa i den eller de cirklar som passar bäst.

 Matematik eller statistik -------------------------A

 Fysik -------------------------A

 Kemi -------------------------A

 Biologi eller biomedicin 
 (t.ex. tandläkare, läkare, sjukvårdare, 
 farmakolog, veterinär)  ------------------------A

 Ingenjör eller ingenjörsvetenskap 
 (t.ex. fl yg- eller rymdteknik, kemist
 civilingenjör, elektroingenjör, 
 maskiningenjör) -------------------------A

 Data- och informationsvetenskap -------------------------A

 Utbildningssektorn (t.ex. lärare) -------------------------A

 Företagsekonomi (t.ex. redovisning, 
 marknadsföring, administration, fi nans) -------------------------A

 Juridik -------------------------A

 Samhällsvetenskap (t.ex. sociologi, statskunskap, 
 nationalekonomi, psykologi) -------------------------A

 Konst och humaniora (t.ex konst, språk, 
 litteratur, historia, fi losofi ) -------------------------A

 Andra vetenskapliga områden -------------------------A

 Andra ickevetenskapliga områden -------------------------A
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 12
Skulle du vilja arbeta inom något av följande 
yrkesområden i framtiden?

 Kryssa endast i en cirkel på varje rad.

 Ja Kanske Nej

a)   Utbildningssektorn
 (t.ex. lärare i skola eller på universitet) --------- A   A   A

b)   Ingenjörsvetenskap (t.ex. flyg- eller 
rymdteknik, kemist, civilingenjör, 
elektroingenjör, maskiningenjör) ------------------- A   A   A

c)   Data- och informationsvetenskap 
(t.ex. databasadministratör, 
nätverksadministratör, 
utvecklare av programvaror eller 
applikationer, systemanalytiker) ------------------- A   A   A

d)   Finans/bankväsende ------------------------------------ A   A   A

e)   Biologi och biomedicin (t.ex. biotekniker, 
biokemist, biofysiker, tandläkare, läkare, 
sjuksköterska, veterinär) ------------------------------ A   A   A

f)   Miljövetenskap -------------------------------------------- A   A   A

g)   Jordbruksnäringen eller  jordbruksvetenskap -- A   A   A

h)   Försäkrings- och riskbedömningsmatematik --- A   A   A

i)   Andra områden -------------------------------------------- A   A   A
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 13
 A. Är din mamma (eller kvinnliga vårdnadshavare) född i 

Sverige?
 Kryssa endast i en cirkel.

 Ja --A

 Nej --A

 Jag vet inte --A

 B. Är din pappa (eller manliga vårdnadshavare) född i 
Sverige?
 Kryssa endast i en cirkel.

 Ja --A

 Nej --A

 Jag vet inte --A

 14
 A. Är du född i Sverige?

 Kryssa endast i en cirkel.

 Ja --A    
 
 Nej --A 

Om Nej,

 B. Om du inte är född i Sverige, hur gammal var du när du 
kom till Sverige?
 Kryssa endast i en cirkel.

 Äldre än 15 år --A

 11 till 15 år --A

 5 till 10 år --A

 Yngre än 5 år --A

(Om Ja, gå till fråga 15)
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 16
  Ungefär hur ofta är du frånvarande från skolan?

 Kryssa endast i en cirkel.

 

 Aldrig eller nästan aldrig --  A

 En dag i månaden --  A 

 En dag varannan vecka --  A 

 En dag i veckan --  A

 Flera dagar i veckan --  A

 

 

 

 15
  Vilket gymnasieprogram går du på?

 Kryssa endast i en cirkel.

 Naturvetenskapsprogrammet --A

 Teknikprogrammet --A
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17
Hur mycket lektionstid har du/hade du i Matematik 4 i 
genomsnitt varje vecka? 

______________minuter per vecka
Skriv antal minuter per vecka.

Räkna om antalet lektioner till minuter.

Matematik i skolan

18
Hur mycket tid ägnar/ägnade du i genomsnitt åt 
Matematik 4 utanför lektionstid varje vecka?

 ______________ minuter per vecka
 Skriv antal minuter per vecka.

 Räkna om antalet timmar till minuter.



Elevenkät — Avancerad matematik14

19 
A. Läser du matematik nu? 

 Kryssa endast i en cirkel.

 Ja --A

 Nej --A
                                 

 B. Vilken/vilka matematikkurs/er läser du eller har du läst?

                                                                        Kryssa i en cirkel på varje rad.

Ja Nej

a) Matematik 5 -------------------------------  A   A

b) Matematik specialisering -------------  A   A 

C. När avslutar/avslutade du Matematik 4? 
(Välj det alternativ som stämmer bäst in i ditt fall)

 Kryssa endast i en cirkel.

 Maj/juni 2014 --A

 Oktober/november 2014 --A

 December 2014/januari 2015 --A

 Mars/april 2015 --A

 Maj/juni 2015 --A

 Annat --A
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19 (forts.)

D. Under hur många terminer läser/läste du Matematik 4? 

       Kryssa endast i en cirkel.

 1 --A

 1,5 --A

 2 --A

 Mer än 2 terminer --A

                             Annat --A

E. Läser du fysik nu? 

 Kryssa endast i en cirkel.

 Ja --A

 Nej --A 

     F. Vilken/vilka fysikkurs/er läser du eller har du läst?

                                                                        Kryssa i en cirkel på varje rad.

Ja Nej

a) Fysik 2 ---------------------------------------  A   A   
                         (Om Nej, gå till fråga 20A)

b) Fysik 3 ---------------------------------------  A   A
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20
 A. Har du ett regelbundet arbete under läsåret som du får      

betalt för? 

 Kryssa endast i en cirkel.

 Ja --A

 Nej --A   

 (Om Nej, gå till fråga 21A)

Om Ja,

 B. Hur mycket tid ägnar du åt ditt arbete varje vecka?

______________minuter i veckan
Skriv antal minuter i veckan.

Räkna om antalet timmar till minuter.

19 (forts.)

F. När avslutar/avslutade du Fysik 2? 
(Välj det alternativ som stämmer bäst in i ditt fall)

 Kryssa endast i en cirkel.

 Maj/juni 2014 --A

 Oktober/november 2014 --A

 December 2014/januari 2015 --A

 Mars/april 2015 --A

 Maj/juni 2015 --A

 Annat --A



Elevenkät — Avancerad matematik 17

 21
 A. Har du under de senaste 12 månaderna fått extra 

undervisning eller läxhjälp i matematik som skolan inte 
ansvarat för?

 Kryssa endast i en cirkel.

 Ja --A 

 Nej --A   
 (Om Nej, gå till fråga 22)

Om Ja,

 B. Varför fi ck du extra undervisning eller läxhjälp?

 Kryssa i en cirkel på varje rad.

Ja Nej

a) För att göra riktigt bra ifrån mig
på kursen -----------------------------------A   A

b) För att hänga med på lektionerna --A   A

c) För att lyckas bättre på ett prov ----A   A

C. Under hur många av de senaste 12 månaderna har du fått 
extra undervisning eller läxhjälp i matematik?

 Kryssa endast i en cirkel.

 Mindre än 4 månader --A

 4-8 månader --A

 Mer än 8 månader --A
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23 
Hur väl stämmer följande påståenden med din 
uppfattning om dina lektioner i Matematik 4?

 Kryssa i en cirkel på varje rad.

         Stämmer       Stämmer        Stämmer        
          helt och         ganska       inte särskilt     Stämmer
           hållet                bra                 bra              inte alls

a) Läraren förmedlar tydligt syftet 
med varje matematiklektion   --------  A   A   A   A

b) Jag vet vad min lärare
förväntar sig av mig  --------------------  A   A   A   A

c) Min lärare är lätt att förstå  ----------  A   A   A   A

d) Jag är intresserad av vad min
lärare säger  -------------------------------  A   A   A   A

e) Min lärare ger mig intressanta
uppgifter  -----------------------------------  A   A   A   A

f) Min lärare ställer tankeväckande
frågor  ---------------------------------------  A   A   A   A

22 
Hur upplevde du dina förkunskaper i matematik när du började 
gymnasieskolan? 

 Kryssa endast i en cirkel.

 Mycket goda --A

 Ganska goda --A

 Ganska bristfälliga --A

 Mycket bristfälliga --A
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23 (forts.)

Hur väl stämmer följande påståenden med din 
uppfattning om dina lektioner i Matematik 4?

 Kryssa i en cirkel på varje rad.

         Stämmer       Stämmer        Stämmer       
          helt och         ganska       inte särskilt     Stämmer
           hållet                bra                 bra               inte alls

g) Min lärare ger tydliga svar
på mina frågor ----------------------------  A   A   A   A

h) Min lärare kopplar nytt innehåll
till sådant jag redan kan --------------  A   A   A   A

i) Min lärare är bra på att
förklara avancerad matematik ------  A   A   A   A

j) Min lärare ger mig möjlighet
att visa vad jag har lärt mig  ---------  A   A   A   A

k) Min lärare uppmuntrar mig att
arbeta med avancerade matematiska 
problem tills jag har löst dem  -------  A   A   A   A

l) Min lärare ger mig bra återkoppling 
på mitt skolarbete (inklusive 
läxor)  ----------------------------------------  A   A   A   A

m) Min lärare använder olika
undervisningsmetoder, uppgifter
och aktiviteter för att vi ska
lära oss --------------------------------------  A   A   A   A

n) Min lärare tror att jag kan lära mig 
svårt innehåll i avancerad 
matematik  ---------------------------------  A   A   A   A

o) Jag gillar det sätt min lärare 
undervisar matematik  -----------------  A   A   A   A
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24
Hur ofta gör/ gjorde ni följande på lektionerna i 
Matematik 4?

 Kryssa i en cirkel på varje rad.

       Varje eller         Ungefär                         
           nästan          hälften av         Vissa
      varje lektion   lektionerna     lektioner      Aldrig 

a) Lyssnar när läraren förklarar
något nytt inom matematiken -------  A   A   A   A

b) Lyssnar på läraren som förklarar 
hur man löser uppgifter  ---------------  A   A   A   A

c) Löser uppgifter (enskilt eller i grupp) 
under lärarens handledning ----------  A   A   A   A

d) Löser uppgifter tillsammans i
hela klassen under lärarens 
direkta ledning  ---------------------------  A   A   A   A

e) Löser uppgifter (enskilt eller 
i grupp) medan läraren är
upptagen med andra uppgifter ------  A   A   A   A

f) Löser uppgifter som liknar 
exemplen i läroboken -------------------  A   A   A   A
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25
Om du tänker på dina lektioner i Matematik 4, hur ofta 
inträffar/ inträffade följande?

 Kryssa i en cirkel på varje rad.

       Varje eller         Ungefär                         
           nästan          hälften av         Vissa
      varje lektion   lektionerna     lektioner      Aldrig 
 

a) Eleverna lyssnar inte på vad 
läraren säger ------------------------------  A   A   A   A

b) Det är hög ljudnivå och stökigt ------  A   A   A   A

c) Vår matematiklärare måste vänta 
länge innan eleverna tystnar  --------  A   A   A   A

d) Eleverna kan inte arbeta 
koncentrerat -------------------------------  A   A   A   A

e) Eleverna börjar inte arbeta 
förrän en lång stund efter att 
lektionen har börjat ---------------------  A   A   A   A

f) Vår matematiklärare ser till att 
eleverna uppför sig
i klassrummet -----------------------------  A   A   A   A

g) Vår matematiklärare ser till att 
elever som stör lektionen 
blir tysta- -----------------------------------  A   A   A   A
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26
Använder/använde du Internet för att göra någon 
av följande uppgifter i samband med skolarbetet i 
Matematik 4 (t.ex. klassrumsuppgifter, läxor och studier 
utanför lektionstid)? 

 Kryssa i en cirkel på varje rad.

Ja Nej

a) Få tillgång till läroböcker eller 
annat kursmaterial  ---------------------  A   A

b) Få tillgång till uppgifter som 
min lärare lagt upp online ------------  A   A

c) Samarbeta med klasskamrater
kring matematikuppgifter eller
projekt  --------------------------------------  A   A

d) Kommunicera med läraren -----------  A   A

e) Diskutera matematikrelaterade
frågor med andra elever   --------------  A   A

f) Hitta information, artiklar eller
handledning som hjälp för att förstå
matematiska begrepp  ------------------  A   A

g) Hitta information, artiklar eller
handledning som hjälp för att
lösa matematiska problem  -----------  A   A
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27
Hur väl stämmer följande påståenden med din 
uppfattning om den matematik du läser/läste?

 Kryssa i en cirkel på varje rad.

        Stämmer       Stämmer        Stämmer         
          helt och         ganska       inte särskilt     Stämmer
           hållet                bra                 bra              inte alls

a) Jag kan gå upp helt i ett 
matematiskt problem som 
jag arbetar med  --------------------------  A   A   A   A

b) Jag känner tillfredsställelse när 
jag löser matematiska problem  -----  A   A   A   A

c) Jag känner mig uttråkad när jag 
ägnar mig åt matematik i skolan  --  A   A   A   A

d) Jag gillar att studera matematik 
utanför skoltid  ---------------------------  A   A   A   A

e) Det är intressant att lära sig 
matematikteori  --------------------------  A   A   A   A

f) Jag fasar för matematik-
lektionerna  --------------------------------  A   A   A   A

g) Jag läser matematik för att jag gillar 
att lära mig nya saker  -----------------  A   A   A   A

h) Jag gillar att försöka förstå svår 
matematik  ---------------------------------  A   A   A   A

i) Matematik är ett av mina 
favoritämnen  -----------------------------  A   A   A   A

j) Jag tycker att jobb som kräver 
kunskaper i avancerad matematik 
verkar intressanta  ----------------------  A   A   A   A

k) Jag önskar att jag inte behövde 
läsa matematik  --------------------------  A   A   A   A

l) Jag gillar att tänka på världen 
utifrån matematiska samband ------  A   A   A   A
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28
Hur väl stämmer följande påståenden med din 
uppfattning om den matematik du läser/läste?

 Kryssa i en cirkel på varje rad.

         Stämmer       Stämmer        Stämmer       
          helt och         ganska       inte särskilt     Stämmer
           hållet                bra                 bra              inte alls

a) Att lära mig matematik kommer 
att hjälpa mig att komma framåt 
i livet  ----------------------------------------  A   A   A   A

b) Det är viktigt att jag gör bra ifrån 
mig på matematiklektionerna -------  A   A   A   A

c) Jag har ingen nytta i framtiden 
av den matematik jag läser  ----------  A   A   A   A

d) Mina föräldrar är nöjda över att jag
läser avancerad matematik  ----------  A   A   A   A

e) Om jag gör bra ifrån mig i matematik 
har jag lättare att komma in på det
universitet/den högskola jag vill  ---  A   A   A   A

f) Att läsa avancerad matematik 
verkar inte vara särskilt 
meningsfullt  ------------------------------  A   A   A   A
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28 (forts.)

Hur väl stämmer följande påståenden med din 
uppfattning om den matematik du läser/läste?

 Kryssa i en cirkel på varje rad.

        Stämmer       Stämmer         Stämmer       
          helt och         ganska       inte särskilt     Stämmer
           hållet                bra                 bra              inte alls

g) Mina föräldrar tycker det är viktigt 
att det går bra för mig  
i matematik  -------------------------------  A   A   A   A

h) Jag gillar att berätta för folk att jag 
läser avancerad matematik  ----------  A   A   A   A

i) Om jag lär mig avancerad 
matematik kommer jag att få fl er
jobbmöjligheter  --------------------------  A   A   A   A

j) Det brukar gå bra för mig i 
matematik  ---------------------------------  A   A   A   A

k) Avancerad matematik är inte en
av mina styrkor ---------------------------  A   A   A   A

l) Jag har lätt att lära mig
avancerad matematik ------------------  A   A   A   A
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29
 A. Hur ofta får/fi ck du läxor av din lärare i matematik? 

Om du inte läser matematik nu så utgå från när du läste 
matematik senast.

 Kryssa endast i en cirkel.

 Varje dag --A

 3-4 gånger per vecka --A

 1-2 gånger per vecka --A

 Varannan vecka --A

 1 gång per månad --A 

 Aldrig --A

 B. När din lärare ger/gav dig läxor i matematik, ungefär 
hur mycket tid lägger/lade du på läxan?

 Kryssa endast i en cirkel.

 Min lärare ger/gav mig aldrig 
 matematikläxor --A

 1-15 minuter --A

 16-30 minuter --A

 31-60 minuter --A

 61-90 minuter --A 

 Mer än 90 minuter --A

Läxor i matematik
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29 (forts.)

 C.  Får/ fi ck du någon hjälp med dina läxor/frågor i matematik?

 Kryssa i den eller de cirklar  
                                                                         som passar bäst.

                       

                    Ja, av någon i min familj ---A
                                   Ja, av kompisar  --A
          Ja, av en person utanför skolan

   som arbetar med att ge läxhjälp --A
                    Ja, av personal på skolan 

                                   efter skoltid  --A

   Ja, av någon annan än 
    ovanstående --A

        Nej, men jag skulle behöva hjälp  --A
                  Nej, jag behöver inte hjälp --A

 



Elevenkät — Avancerad matematik28

Saker du gör utanför skoltid

30 
  Hur mycket tid ägnar du på en vanlig skoldag i 

genomsnitt åt följande aktiviteter före eller efter skolan?

 Kryssa i en cirkel på varje rad.

                                                                    Mer än 2                                          
    Ingen tid      Mindre än     1-2             men mindre     4 timmar
         alls             1 timme     timmar       än 4 timmar      eller mer

a) Jag gör läxor/skolarbete ------  A   A   A   A  A

b) Jag deltar i organiserad 
verksamhet (t.ex. idrott, 
musik, föreningsliv)  -----------  A   A   A   A  A

c) Jag använder en dator 
till annat än skolarbete 
(t.ex. sociala medier, mail,
spel, musik)  ----------------------  A   A   A   A  A

d) Jag umgås med kompisar  ---  A   A   A   A  A

e) Jag jobbar och får 
betalt för det  ---------------------  A   A   A   A  A

f) Jag tittar på fi lm, 
TV eller DVD  --------------------  A   A   A   A  A
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 31
Vad tycker du om din skola? Ange hur väl följande 
påståenden stämmer med din uppfattning. 

 Kryssa i en cirkel på varje rad.

         Stämmer       Stämmer        Stämmer       
          helt och         ganska       inte särskilt     Stämmer
           hållet                bra                 bra              inte alls

a) Jag trivs i skolan  ------------------------  A   A   A   A

b) Jag känner mig trygg i skolan  ------  A   A   A   A

c) Jag känner att jag hör hemma
 i den här skolan -------------------------  A   A   A   A

d) Jag gillar att träffa mina 
klasskamrater i skolan  ----------------  A   A   A   A

e) Lärarna på min skola är
rättvisa mot mig  -------------------------  A   A   A   A

f) Jag är stolt över att gå i den här
skolan  ---------------------------------------  A   A   A   A

g) Jag lär mig mycket i skolan ----------  A   A   A   A

h) Mina klasskamrater respekterar
elever som gör riktigt bra ifrån 
sig i skolämnena  -------------------------  A   A   A   A

i) Mina klasskamrater respekterar
elever som har svårigheter med 
att lära sig skolämnena  ---------------  A   A   A   A

Din skola
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32
Hur ofta under det här läsåret har andra elever på din 
skola gjort något av följande mot dig (tänk också på sms 
och Internet)?

 Kryssa i en cirkel på varje rad.

Minst en  En eller Några 
 gång i två gånger gånger 
veckan i månaden per år Aldrig 

a) Drivit med mig eller
kallat mig öknamn  ----------------------  A   A   A   A

b) Uteslutit mig från sina 
aktiviteter  ---------------------------------  A   A   A   A

c) Spridit lögner om mig  ------------------  A   A   A   A

d) Stulit något från mig  -------------------  A   A   A   A

e) Slagit mig eller gjort mig illa
(t.ex. knuffat, slagit, sparkat)  -------  A   A   A   A

f) Fått mig att göra saker som jag 
inte velat göra  ----------------------------  A   A   A   A

g) Lagt upp pinsamma saker om
mig på Internet  --------------------------  A   A   A   A

h) Hotat mig  ----------------------------------  A   A   A   A
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33
Hur väl stämmer följande påståenden med din 
uppfattning om provet du nyss gjorde?

 Kryssa i en cirkel på varje rad.

         Stämmer       Stämmer      Stämmer        
          helt och         ganska       inte särskilt     Stämmer
           hållet              bra                 bra                inte alls

a) Jag gjorde mitt allra bästa
på det här provet  ------------------------  A   A   A   A

b) Jag var inte helt koncentrerad när
jag arbetade med det här provet  ---  A   A   A   A

c) Jag ansträngde mig mindre på det
här provet än vad jag gör på andra
prov vi har i skolan  ---------------------  A   A   A   A

d) Jag arbetade med varje uppgift i
provet utan att ge upp även om
uppgiften kändes svår  -----------------  A   A   A   A

e) Jag kände mig motiverad att göra
mitt bästa på det här provet  ---------  A   A   A   A

f) Jag kunde ha ansträngt mig mer
på det här provet  ------------------------  A   A   A   A

g) Det här var ett viktigt prov 
för mig ---------------------------------------  A   A   A   A

Mer om dig / om provet du nyss gjorde



Tack!
Tack för att du besvarade enkäten!
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