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Frågor om dig 
 

1. 
 

Vad heter skolan som du undervisar i? 

 

 

2. 
 

I vilka ämnen undervisar du i den här skolan? 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

3. Vilka årskurser undervisar du på den här skolan?  

1  Åk 7 

2  Åk 8 

3  Åk 9 

4  Annan årskurs, ange vilken: 

4. Är du…?  

1  Man 

2  Kvinna 

5. Vilket år är du född? 

 
 

6. Är du själv eller någon av dina föräldrar född utomlands? 

1  Ja 

2  Nej 
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7. a) Vid slutet av det här läsåret, hur många år har du undervisat totalt? 
 

                    år 
 

 b) Hur många år har du undervisat vid den här skolan? 
 

                    år 
 

 c) Har du lärarexamen eller annan högskoleexamen? 

1  Grundskolelärare åk 4-9 

2  Grundskolelärare åk1-7 

3  Mellanstadielärarexamen 

4  Högstadielärarexamen 

5  Annan lärarexamen, ange vilken: 

 

6  Annan högskole- eller universitetsexamen, ange vilken: 

7  Nej 

 d) I ditt jobb som lärare, hur ofta händer det att du…? 

  Varje dag En eller ett 
par gånger i 

veckan 

En eller ett 
par gånger i 

månaden 

Mer sällan Aldrig 

  1 2 3 4 5 

a. …känner dig psykiskt utmattad?      

b. …måste arbeta kvällstid?      

c. …känner dig stärkt eller mentalt 
tillfredsställd? 

     

d. ...måste vara i kontakt med polis eller 
sociala myndigheter 
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Om skolklassen 
 

8. Under det här läsåret, i vilka ämnen undervisar du denna klass? 
Skriv ner samtliga ämnen. 

Hur många lektionstimmar 
per vecka undervisar du i 
dessa ämnen i den här 
klassen? 

 

Ämne 1: 

 

Antal timmar: 

 

 

Ämne 2: 

 

Antal timmar: 

 

 

Ämne 3: 

 

Antal timmar: 

 

 

Ämne 4: 

 

Antal timmar: 

 

9. Hur många minuter är en lektionstimme? 
 

                    minuter 
 

10. Är den här klassen huvudsakligen en ”vanlig” klass, eller är det på något sätt en specialklass 
(t.ex. för elever med särskilda behov, eller en klass som består av särskilt begåvade elever)? 

1  Vanlig 

2  Speciell, ange hur: 
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Om eleverna i klassen 
 
Försök besvara frågorna även om du inte är deras klassföreståndare/mentor.  
Besvara frågorna om samtliga elever i klassen även om de är frånvarande idag. 
 

11. Generellt sett, hur bedömer du kunskapsnivån hos eleverna i klassen i följande ämnen? 

   Mycket hög Hög Mellan Låg Mycket låg Kan inte 
ge någon 

bedömning

   1 2 3 4 5 6 

a. Svenska        

b. Matematik        

c. Engelska        

12. Ungefär hur många elever i klassen… 

a. ... har ibland svårt att nå målen?  elever    

b. ... har svårt att förstå svenska i tal?  elever    

 

Om din skola 
 

13. Tänk på eleverna i din skola. Hur mycket instämmer du i följande påståenden? 

   Instämmer 
absolut 

Instämmer Instämmer 
inte 

Instämmer 
absolut inte 

   1 2 3 4 

a. Eleverna tycker om att vara i skolan.     

b. Eleverna arbetar med entusiasm.     

c. Eleverna är stolta över den här skolan.     

d. Eleverna tycker att studieresultaten är viktiga.     

e. Eleverna är samarbetsvilliga och respektfulla.     

f. Eleverna värdesätter utbildningen de kan få i den 
här skolan.     

g. Eleverna gör sitt bästa för att lära sig så mycket 
som möjligt.     
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14. Tänk nu på lärarna i din skola. Hur mycket instämmer du i följande påståenden? 

   Instämmer 
absolut 

Instämmer Instämmer 
inte 

Instämmer 
absolut inte 

   1 2 3 4 

a. Lärarna i den här skolan har hög arbetsmoral.     

b. Lärarna arbetar med entusiasm.     

c. Lärarna är stolta över den här skolan.     

d. Lärarna värdesätter utbildningsprestationer.     

e. Lärarna är mycket nöjda med sitt jobb.     

f. Lärarna har höga förväntningar på elevernas 
prestationer.     

g. Det är hög omsättning av lärare i den här skolan.     

15. I vilken utsträckning utgör följande problem i din skola? 

   Inte alls Litet 
problem 

Inte så 
allvarligt 
problem 

Allvarligt 
problem 

   1 2 3 4 

a. Eleverna kommer för sent till lektionerna     

b. Eleverna har ogiltig frånvaro/skolk     

c. Undervisningen i klassrummen störs     

d. Fusk     

      

e. Vandalism     

f. Stöld     

g. Hot eller verbala trakasserier bland elever     

h. Hot eller verbala trakasserier mot lärare eller 
annan personal     

i. Bråk/slagsmål mellan elever     

j. Fysiska skador på lärare eller annan personal     

       

k. Svordomar/grovt språk     

l. Drogmissbruk     

m. Vapen     

n. Rasism     

o. Sexuella trakasserier     

p. Brott mot klädkod (olämplig klädsel)     
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16. I din skola, hur mycket hindras elevernas inlärning av… 

  
 Inte alls Mycket lite 

I viss 
utsträckning Mycket 

   1 2 3 4 

a. Bristfälligt underhållna lokaler?     

b. Bristfällig uppvärmning, ventilation och/eller 
belysning?     

c. Brist på undervisningslokaler (t.ex. klassrum)?     

d. Brist på undervisningsmaterial (t.ex. skolböcker)?     

e. Inte tillräckligt med datorer för undervisning?     

f. Brist på multimedia-resurser för undervisningen?     

g. Otillräcklig naturvetenskaplig utrustning?     

h. Otillräcklig utrustning för estetiska ämnen?     

i. För många elever i varje klassrum?     

j. Dåligt med arbetsplatser för lärare utanför 
klassrummet?     

17. Finns följande på din skola? 

     Ja Nej 

     1 2 

a. Bibliotek     

b. Datorer som elever kan använda utanför lektionstid    

c. Skolsköterska     

d. Skolpsykolog     

e. Kurator     

f. SYO-konsulent (motsv.)     
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18. Hur ofta… 

  Aldrig En gång per 
år 

2-3 gånger 
per år 

4-6 gånger 
per år 

7 eller fler 
gånger per 

år 

  1 2 3 4 5 

a. … träffar eller pratar lärarna med 
elevernas föräldrar för att diskutera 
deras barns framsteg i skolan (t.ex. 
utvecklingssamtal)?      

b. … Hur ofta ger skolan information till 
föräldrar i form av veckobrev, 
nyhetsbrev, skoldagbok, e.d.?      

c. … ger skolan skriftliga omdömen om 
elevernas prestationer, som de 
och/eller deras föräldrar tar del av?      

d. … erbjuder skolan elever och/eller 
deras föräldrar att delta vid 
skolevenemang?      

19. Ungefär hur många elever har i sin skolgång ett starkt stöd från sina föräldrar? 

1  Alla eller nästan alla 

2  De allra flesta 

3  Ungefär hälften 

4  Inte särskilt många  

5  Inga eller nästan inga 

6  Vet ej 

20. Hur ofta händer det att föräldrar uteblir från utvecklingssamtal eller annat möte med lärare? 

1  Sällan eller aldrig 

2  Enstaka gånger 

3  Ganska ofta 

4  Ofta  

5  Vet ej 
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21. Har du några synpunkter på frågorna eller är det något annat du vill tillägga? 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Tack för att du ville vara med! 
 
 
 
 
 

 


