
 
                                                                     
 

  

 

1. Vilket år är du född? 
Skriv årtalet med fyra siffror ex. 1998 eller 2001 
 

 

2. Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? 

 Grundskolan 
 Gymnasieskolan 
 Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. 

Viktigt, skicka ändå in blanketten! TACK FÖR DIN HJÄLP! 

3. Hur trivs du… 
  Mycket 

bra 
Ganska 

bra 
Varken 
bra eller 

dåligt 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

 Vet 
inte 

 
 

a.  … i skolan du går?         

b.  … med andra elever?         

c.  … med lärarna?         

d.  … med skolarbetet?         

e.  … på raster och håltimmar?         

4. Hur många av dina lärare tycker du… 
  Alla 

lärare 
De flesta 

lärare 
Ungefär 
hälften 

Några få 
lärare 

Inga 
lärare 

 Vet 
inte 

 
 

a.  … undervisar bra?         

b.  … har förmåga att engagera dig och  
  skapa intresse?         

c.  … tror på dig och din förmåga att lära?         

d.  … behandlar dig rättvist?         

e.  … behandlar flickor och pojkar rättvist?         

f.  … är tydliga med hur det går för dig i  
  olika ämnen?         

g.  … ger dig nya utmaningar så att du  
  hela tiden utvecklas?         

h. … ger dig det stöd och den hjälp du  
  behöver i skolarbetet?         

i. … är bra på att förklara när du inte  
  förstår?         

j.  … är bra på att skapa arbetsro?         

k.  … använder dator/surfplatta i sin  
  undervisning på ett bra sätt?         

l.  … sätter rättvisa betyg?         
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5. Vad tycker du om följande i din skola? 
  Mycket 

bra 
Ganska 

bra 
Varken 
bra eller 

dåligt 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

 Vet 
inte 

Finns 
ej 

 

a.  Klassrummen          

b.  Rum där du kan läsa läxor eller 
arbeta med grupparbeten          

c.  Uppehållsrum, övriga utrymmen i 
skolan          

d.  Toaletterna          

e.  Omklädningsrum och duschar          

f.  Matsalen          

g.  Skolbiblioteket          

h.  Skolgården/utemiljö          

i.  Skolmaten          

j.  Ditt schema          

k.  Möjligheterna att få extra hjälp 
och stöd om du behöver det          

l.  Tillgången till datorer (En surf-
platta räknas också som en 
dator)          

m.  Kvaliteten på datorerna/surf-
plattorna (Har du en egen dator 
från skolan bedömer du den)          

Delfråga n) - besvaras endast av GRUNDSKOLEELEVER 

n.  Vad tycker du om de utvecklings- 
samtal du och dina föräldrar haft 
med dina lärare hittills?          

6. Frågor om undervisningen. 
  I alla 

ämnen 
I de 

flesta 
ämnen 

I ungefär 
hälften 

I några 
få 

ämnen 

Inte i 
något 
ämne 

 Vet 
inte 

 
 

a.  Får du veta vad som är bestämt i 
kursplanen/ämnesplanen att du ska lära 
dig?         

b.  Är läroböcker och andra läromedel bra?         

c.  Kan du arbeta i den takt som passar dig?         

d.  Tycker du att arbetssätten varieras? 
(t.ex. eget arbete, läraren pratar och ställer 
frågor, diskussion och grupparbeten)         

e.  Får du tydligt reda på vad som krävs för att 
få olika betyg?         
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7. Hur tycker du att det är på lektionerna? 
  Nästan 

alla 
lektioner 

De flesta 
lektioner 

Ungefär 
hälften 

Några få 
lektioner 

Nästan 
inga 

lektioner 

 Vet 
inte 

 
 

a.  Tycker du att du har arbetsro?         

b.  Är det en trevlig och positiv stämning?         

c.  Känner du dig störd i ditt arbete av andra 
elever?         

d. Blir du störd av hög ljudnivå under 
lektionerna?         

8. Är klassen eller undervisningsgruppen som du oftast är i … 

 … för stor 
 … lagom 
 … för liten 

9. Är kraven som ställs på dig i skolan … 

 … för höga 
 … lagom 
 … för låga 

10. Hur mycket eller lite tycker du att du bryr dig om och engagerar dig i skolarbetet? 

 Väldigt mycket 
 Ganska mycket 
 Varken mycket eller lite 
 Ganska lite 
 Väldigt lite 

11. Vad tycker du om följande? Hur ofta … 
  Alltid Oftast Då och 

då 
Sällan Aldrig  Vet 

inte 
 
 

a.  … känns det meningsfullt att gå till skolan?         

b.  … känner du dig trygg i skolan?         

c.  … känner du dig rädd i skolan?         

d.  … är det roligt att gå till skolan?         

e.  … känner du dig stressad i skolan?         

   
3 



 
                                                                     
 

  

 

12. Hur ofta känner du dig stressad på grund av … 
  Varje 

dag 
Minst en 
gång i 
veckan 

Minst en 
gång i 

månaden 

Mer 
sällan 

Aldrig  Vet 
inte 

 
 

a.  … läxor/hemuppgifter?         

b.  … prov?         

c.  … betyg?         

d.  … för lite tid mellan lektionerna?         

e. … egna krav och förväntningar när det  
  gäller skolarbetet/skolprestationer?         

f.  … krav och förväntningar från föräldrar när 
det gäller skolarbetet/skolprestationer?         

g.  … att du vill passa in?         

h. … fritidsaktiviteter/fritidsintressen?         

i.  … att skolans dator/surfplatta krånglar?         

j. … krav och förväntningar från lärare  
  när det gäller att använda  
  dator/surfplatta i skolarbetet?         

13. Hur ofta… 
  Varje 

dag 
Minst en 
gång i 
veckan 

Minst en 
gång i 

månaden 

Mer 
sällan 

Aldrig  Vet 
inte 

 

a. … störs du i skolarbetet av din egen 
    användning av sms eller sociala 
    medier (t.ex. FB, Twitter, Instagram)?         

b.  … störs du i skolarbetet av andras 
    användning av sms eller sociala 
    medier (t.ex. FB, Twitter, Instagram)?         

14. Här kommer två påståenden om hur det kan vara i en skola. 
Hur stämmer de överens med hur det är i din skola? 

  Stämmer 
mycket 

bra 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

 Vet 
inte 

a. På min skola bemöter vi varandra respektfullt       

b.  På min skola arbetar vi aktivt för att motverka 
mobbning och annan kränkande behandling       
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15. Hur tycker du att du själv har det i den skola där du går? 
  En eller 

flera 
gånger i 
veckan 

En eller 
flera 

gånger i 
månaden 

Mer 
sällan 

Aldrig  Vet 
inte 

a. Känner du dig orättvist behandlad av lärare eller 
andra vuxna i skolan?       

b. Känner du dig mobbad av andra elever?       

c.  Känner du dig mobbad av någon av dina lärare?       

16. Hur ofta händer det i skolan att … 
  En eller 

flera 
gånger i 
veckan 

En eller 
flera 

gånger i 
månaden 

Mer 
sällan 

Aldrig  Vet 
inte 

a. … andra elever anklagar dig för saker som du  
  inte gjort eller sådant du inte kan rå för?       

b. … ingen vill vara med dig?       

c. … andra elever visar att de inte gillar dig, t.ex.  
  genom att reta, viska eller skämta om dig?       

d. … andra elever kränker dig med sms eller på  
  nätet t.ex. Facebook eller Instagram?       

e.  … någon eller några elever slår dig eller gör dig  
  illa på något annat sätt?       

17. Om du får problem som har med skolan att göra – Hur lätt eller svårt skulle du ha att vända dig 
till någon vuxen i skolan? 

  Mycket 
lätt 

Ganska 
lätt 

Varken 
lätt eller 

svårt 

Ganska 
svårt 

Mycket 
svårt 

 Vet 
inte 

a.  Någon av dina lärare        

b.  Elevhälsopersonal, t.ex. skolsköterska 
eller skolkurator        

c.  Annan, skriv vem i rutan:        

  

 
        

18. Hur ofta händer det att du är borta från skolan utan giltig frånvaro? 

 Varje dag 
 Minst en gång i veckan 
 Minst en gång i månaden 
 Mer sällan 
 Aldrig 

 
 Vet inte 
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19. Har du en egen dator som du fått eller fått låna av din skola? 

 Ja 
 Nej 

20. På hur många av lektionerna använder du dator/surfplatta/smartphone i skolarbetet? 
  Alla eller 

nästan 
alla 

De flesta Ungefär 
hälften 

Några få Inga eller 
nästan 

inga 

 Vet 
inte 

 
 

a.  … matematik?         

b.  … svenska?         

c.  … engelska?         

d.  … naturorienterade ämnen och teknik?         

e. … samhällsorienterade ämnen?         

f.  … i idrott och hälsa?         

Delfråga g) besvaras endast av GRUNDSKOLEELEVER:  

g. … i bild, musik, slöjd?         

21. Hur ofta använder du dator/surfplatta/smartphone i skolarbetet när du ska… 
  Alltid 

eller 
nästan 
alltid 

Ofta Ibland Sällan Aldrig 
eller 

nästan 
aldrig 

 Vet 
inte 

 

a.  … skriva uppsatser/inlämnings- 
  uppgifter m.m.?         

b.  … söka information?         

c.  … göra presentationer, t.ex. till en  
  redovisning?         

d.  … göra beräkningar, skapa diagram, 
jobba med statistik?         

e. … arbeta med bilder, ljud, musik eller  
  film?         

f.  … ta kontakt med lärare (utanför  
  lektionstid)?         

g.  … samarbeta med andra elever?         

h. … ha kontakt med andra utanför  
  skolan?         
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22. När du använder en dator/surfplatta/smartphone i skolarbetet, hur bra tycker du att du är på  
att … 

  Mycket 
bra 

Bra Varken 
eller 

Mindre 
bra 

Inte alls 
bra 

 Vet  
inte 

 
 

a.  … hitta den information du söker på nätet?         

b.  … vara källkritisk till information du  
  hittar på nätet?         

c.  … använda ett ordbehandlingsprogram, t.ex. 
Word?         

         
d.  

… använda program för att göra en  
  presentation, t.ex. till en redovisning?         

e. … använda ett kalkylprogram, t.ex. Excel?         

f.  … arbeta med bilder, ljud, musik eller film?         

23. Har du fått lära dig i skolan … 
  Ja Nej  Vet 

inte 
 
 

a.  … att vara källkritisk till information som du hittar på nätet?      

b. … att vara försiktig med vad du skriver/publicerar om dig själv  
  på nätet?      

c. … att använda nätet på ett schyst sätt som inte kränker andra?      

d. … hur du får använda andras material som du hittar på nätet?      

e. … att förstå hur programmering/kodning fungerar?      

f. … att själv programmera?      

24. I skolarbetet skulle jag vilja använda dator/surfplatta… 

 … mycket mer 
 … mer 
 … ungefär som nu 
 … mindre 
 … mycket mindre 

 
     Vet inte 
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25. Hur mycket vill och kan du som elev vara med och bestämma om? 
   Väldigt 

mycket 
Ganska 
mycket 

Varken 
mycket 
eller lite 

Ganska 
lite 

Väldigt 
lite/inte 

alls 

 Vet 
inte 

a.  Vad du får lära dig i 
olika ämnen 

Vill du vara med och 
bestämma om:        

 Kan du vara med och 
bestämma om:        

b.  Vilka läroböcker och 
andra läromedel ni 
ska ha i skolan 

Vill du vara med och 
bestämma om:        

 Kan du vara med och 
bestämma om:        

c.  Hur ni ska arbeta, 
t.ex. om ni ska 
arbeta i grupp eller 
lyssna på läraren 

Vill du vara med och 
bestämma om:        

 Kan du vara med och 
bestämma om:        

d.  Vilka elever du ska 
arbeta med (t.ex. vid 
grupparbeten) 

Vill du vara med och 
bestämma om:        

 Kan du vara med och 
bestämma om:        

e.  Reglerna i skolan Vill du vara med och 
bestämma om:        

 Kan du vara med och 
bestämma om:        

f.  Läxor och prov Vill du vara med och 
bestämma om:        

 Kan du vara med och 
bestämma om:        

26. Här följer två frågor om vilken betydelse du tror att skolan har för ditt lärande i framtiden. 
  Väldigt 

mycket 
Ganska 
mycket 

Varken 
mycket 
eller lite 

Ganska 
lite 

Väldigt 
lite/inte 

alls 

 Vet 
inte 

a.  Hur mycket nytta tror du att du kom-
mer att få av det du lär dig i skolan?        

b.  Ger skolan dig lust att lära dig mer?        

27. Tror du att du kommer att läsa vidare på universitet eller högskola i framtiden? 

 Ja, absolut 
 Ja, troligtvis 
 Nej, troligtvis inte 
 Nej, absolut inte 

 
 Vet inte 
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