I denna enkät finner du frågor om:
•
•
•
•
•

Dig, din familj och ditt hem
Ditt ursprung
Din hälsa
Din skola
Dina fritidsintressen och aktiviteter hemma

Läs varje fråga noga och svara så exakt du kan.
I den här enkäten finns det inga ”rätta” eller ”felaktiga” svar. Svara det som är rätt för dig.
Du kan be om hjälp om det är något som du inte förstår, eller om du inte är säker på hur du ska besvara en fråga.
Vissa frågor handlar om NO. Tänk på alla ämnen och alla kurser på din skola som lär ut saker förknippade med naturvetenskap eller teknik. På din skola
kanske NO är uppdelat i ämnen som fysik, kemi, biologi och teknik eller så finns ett integrerat NO-ämne.
Med hjälp av knappen ”Nästa” som finns i det nedre högra hörnet på skärmen kan du gå till nästa fråga. Ibland kan du behöva rulla ned till botten av
skärmen för att knappen ”Nästa” ska visas.
Dina svar kommer att sättas samman med andras för att få fram totalsummor och medelvärden i vilka ingen enskild individ kan identifieras.
Alla dina svar kommer att hållas hemliga.

Avsnitt A: Om dig, din familj och ditt hem

Vilken årskurs går du i?
(Svara på frågan genom att välja alternativ i rullistan.)

ST001Q01TA01

Årskurs

Årskurs ( ST001Q01TA01 )
Välj...
7
8
9
1 (gymnasiet)
2 (gymnasiet)

Välj...

Vilket av följande alternativ passar in på dig? Jag går i:
(Välj ett svar.)

Grundskolan

Gymnasieskolan, studieförberedande program (ekonomi-, estetiska, humanistiska, naturvetenskaps-,
samhällsvetenskaps- eller teknikprogrammet)

Gymnasieskolan, yrkesprogram (övriga program utom introduktionsprogrammen)

Gymnasieskolan, introduktionsprogram

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

När är du född?
(Välj rätt månad och år när du är född.)

ST003Q02TA01

månad

Välj...

månad ( ST003Q02TA01 )
Välj...
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
ST003Q03TA01

år

Välj...
år ( ST003Q03TA01 )
Välj...
1998
1999
2000
2001

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Välj rätt månad och år när du är född.

Är du flicka eller pojke?
(Välj ett svar.)

Flicka

Pojke

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Vilken är den högsta utbildning av nedanstående som din mamma har avslutat?
Om du inte är säker på vilket svar du ska välja så be provledaren om hjälp.

(Välj ett svar.)

Tre- eller fyraårig teoretisk gymnasieutbildning

Tvåårig gymnasieutbildning

Nioårig grundskola

Sex år i grundskola

Hon har inte avslutat sex år i grundskola

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

Har din mamma genomgått och avslutat någon av följande utbildningar?
Om du inte är säker på vilket svar du ska välja så be provledaren om hjälp.

(Välj ett svar på varje rad.)

Forskarutbildning (licentiat- eller doktorsexamen)

Universitets- eller högskoleutbildning omfattande 3 år eller mer (t.ex. kandidat- eller
magisterexamen)

Universitets- eller högskoleutbildning omfattande mindre än 3 år

Ja

Nej

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

Vilken är den högsta utbildning av nedanstående som din pappa har avslutat?
Om du inte är säker på vilket svar du ska välja så be provledaren om hjälp.

(Välj ett svar.)

Tre- eller fyraårig teoretisk gymnasieutbildning

Tvåårig gymnasieutbildning

Nioårig grundskola

Sex år i grundskola

Han har inte avslutat sex år i grundskola

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

Har din pappa genomgått och avslutat någon/några av följande utbildningar?
Om du inte är säker på vilket svar du ska välja så be provledaren om hjälp.

(Välj ett svar på varje rad.)

Forskarutbildning (licentiat- eller doktorsexamen)

Universitets- eller högskoleutbildning omfattande 3 år eller mer (t.ex. kandidat- eller magisterexamen)

Universitets- eller högskoleutbildning omfattande mindre än 3 år

Ja

Nej

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

Vad gör din mamma för närvarande?
(Välj ett svar.)

Arbetar heltid

Arbetar deltid

Arbetar inte, men söker arbete

Annat (t.ex. hushållsarbete, pensionerad)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Vad gör din pappa för närvarande?
(Välj ett svar.)

Arbetar heltid

Arbetar deltid

Arbetar inte, men söker arbete

Annat (t.ex. hushållsarbete, pensionerad)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Vad, av det som står nedanför, finns hemma hos dig?
(Välj ett svar på varje rad.)

Ett skrivbord för studier

Ett eget rum

En lugn plats för studier

En dator som du kan använda för ditt skolarbete

Dataprogram för inlärning/utbildning

En Internetuppkoppling

Klassisk litteratur (t.ex. Strindberg)

Poesiböcker

Konstverk (t.ex. målningar)

Böcker du kan ha hjälp av i ditt skolarbete

Ja

Nej

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

Tekniska handböcker

Ett lexikon/en ordbok

En DVD-spelare

Platt-TV/Plasma-TV/LCD-TV

Kabel-TV/Betal-TV/Satellit-TV

Böcker om konst, musik och design

Piano

Bubbelbadkar

Espressomaskin

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

Hur många av dessa saker finns hemma hos dig?
(Välj ett svar på varje rad.)

TV-apparater

Bilar

Badrum eller duschrum

En mobiltelefon utan internetuppkoppling

En mobiltelefon med internetuppkoppling (t.ex. en
smartphone)

Datorer (stationära datorer eller bärbara datorer)

Surfplattor, (t.ex. iPad®, Xperia Tablet®)

Läsplattor (t.ex. Kindle TM)

Musikinstrument (t.ex. gitarr, piano)

Inga

En/ett

Två

Tre eller flera

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Hur många böcker finns det hemma hos dig?
Det finns vanligen ungefär 40 böcker på en hyllmeter. Ta inte med tidskrifter, dagstidningar eller dina läroböcker.

(Välj ett svar.)

0-10 böcker

11-25 böcker

26-100 böcker

101-200 böcker

201-500 böcker

Mer än 500 böcker

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

De följande två frågorna handlar om din mammas arbete:
(Om hon inte arbetar nu, skriv vad hon arbetade med senast.)

Vilket är din mammas huvudsakliga arbete?
(t.ex. lärare, köksbiträde, försäljningschef)
Skriv vad hennes yrke kallas.
Vad gör din mamma i sitt huvudsakliga arbete?
(t.ex. undervisar grundskoleelever, hjälper kocken att laga mat på en restaurang, är chef för en grupp
försäljare)
Beskriv med en mening vad hon gör eller gjorde på sitt arbete.

ST014Q01TA01

ST014Q02TA01

De följande två frågorna handlar om din pappas arbete:
(Om han inte arbetar nu, skriv vad han arbetade med senast.)

Vilket är din pappas huvudsakliga arbete?
(t.ex. lärare, köksbiträde, försäljningschef)
Skriv vad hans yrke kallas.
Vad gör din pappa i sitt huvudsakliga arbete?
(t.ex. undervisar grundskoleelever, hjälper kocken att laga mat på en restaurang, är chef för en grupp
försäljare)
Beskriv med en mening vad han gör eller gjorde på sitt arbete.

ST015Q01TA01

ST015Q02TA01

Avsnitt C: Ditt ursprung

I vilket land är du och dina föräldrar födda?
(Välj ett svar i varje kolumn.)

Sverige

Annat land

Du

Mamma

Pappa

ST019AQ01T01

ST019BQ01T01

ST019C Q01T01

ST019AQ01T06

ST019BQ01T06

ST019C Q01T06

Branching rule
Rule:
IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND ^ST019BQ01T01 = 0 AND ^ST019CQ01T01 = 0 AND ^ST019AQ01T06 = 0
AND ^ST019BQ01T06 = 0 AND ^ST019CQ01T06 = 0 ) THEN GOTO ^ST022 ELSE IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND
(^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07 OR
^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null)) THEN GOTO ^ST020 ELSE IF
(^ST019AQ01T01 = 0 AND (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 04 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR
^ST003Q02TA01 = 08 OR ^ST003Q02TA01 = 10 OR ^ST003Q02TA01 = 12)) THEN GOTO ^ST021 ELSE GOTO
^ST022

Hur gammal var du när du kom till Sverige?
(Skriv det år du kom till Sverige. Om du var yngre än 12 månader gammal, skriv "0" (noll).)

år

ST020Q01TA01

Consistency check rule
Rule:

IF ^ST020Q01TA01 >16

Message:

Kontrollera ditt svar.

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST022 ELSE GOTO
^ST021

Hur gammal var du när du kom till Sverige?
(Svara på frågan genom att välja ett alternativ från rullistan. Om du var yngre än 12 månader välj ålder 0-1 (noll till ett).)

ST021Q01TA01

Välj...
( ST021Q01TA01 )
Välj...
0 - 1 år
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år
16 år

Vilket språk talar du oftast hemma?
(Välj ett svar.)

Svenska

Arabiska

Bosniska/Kroatiska/Serbiska

Engelska

Finska

Spanska

Annat språk

ST022Q01TA01

ST022Q01TA02

ST022Q01TA03

ST022Q01TA04

ST022Q01TA06

ST022Q01TA07

ST022Q01TA05

Vilket språk brukar du tala med följande personer?
(Välj ett svar på varje rad.)

Min mamma

Min pappa

Min bror eller syster

Min bästa vän

Mina klasskamrater

Oftast mitt modersmål

Mitt modermål och svenska
lika ofta

Oftast svenska

Annat alternativ

ST023Q01TA01

ST023Q01TA02

ST023Q01TA03

ST023Q01TA04

ST023Q02TA01

ST023Q02TA02

ST023Q02TA03

ST023Q02TA04

ST023Q03TA01

ST023Q03TA02

ST023Q03TA03

ST023Q03TA04

ST023Q04TA01

ST023Q04TA02

ST023Q04TA03

ST023Q04TA04

ST023Q05TA01

ST023Q05TA02

ST023Q05TA03

ST023Q05TA04

Avsnitt D: Din Hälsa

När du äter lunch i skolan, varifrån kommer oftast maten?
(Välj ett svar.)

Jag äter aldrig lunch i skolan

Hemifrån

Från skolan

Någon annanstans ifrån

ST028Q01NA01

ST028Q01NA02

ST028Q01NA03

ST028Q01NA04

Hur många av de senaste 7 dagarna åt eller drack du något av följande?
(Välj ett svar från rullistan på varje rad.)

ST029Q01NA01

Frukt (t.ex. äpplen, apelsiner, bananer)

Välj...

Frukt (t.ex. äpplen, apelsiner, bananer) ( ST029Q01NA01 )
Välj...
0 dagar
1 dag
2 dagar
3 dagar
4 dagar
5 dagar
6 dagar
7 dagar
ST029Q02NA01

Snabbmat (t.ex. hamburgare)

Välj...

Snabbmat (t.ex. hamburgare) ( ST029Q02NA01 )
Välj...
0 dagar
1 dag
2 dagar
3 dagar
4 dagar
5 dagar
6 dagar
7 dagar
ST029Q03NA01

Grönsaker (t.ex. tomater, gurka)

Välj...

Grönsaker (t.ex. tomater, gurka) ( ST029Q03NA01 )
Välj...
0 dagar
1 dag
2 dagar
3 dagar
4 dagar
5 dagar
6 dagar
7 dagar
ST029Q04NA01

Kolsyrad läsk (t.ex. Coca Cola, Champis)

Kolsyrad läsk (t.ex. Coca Cola, Champis) ( ST029Q04NA01 )
Välj...
0 dagar
1 dag
2 dagar
3 dagar
4 dagar
5 dagar
6 dagar
7 dagar

Välj...

Har du fått lära dig något av följande under det här läsåret?
(Välj ett svar på varje rad.)

Fördelarna med att äta nyttigt

Riskerna med alkohol, tobak och andra droger

Fördelarna med fysiska aktiviteter

Riskerna med smittsamma sjukdomar (t.ex. tuberkulos, AIDS)

Ja

Nej

ST030Q01NA01

ST030Q01NA02

ST030Q02NA01

ST030Q02NA02

ST030Q03NA01

ST030Q03NA02

ST030Q04NA01

ST030Q04NA02

Hur många dagar per vecka är du i genomsnitt med på idrottslektionerna detta läsår?
(Välj från rullistan för att svara på frågan.)

ST031Q01NA01

Välj...
( ST031Q01NA01 )
Välj...
0 dagar
1 dag
2 dagar
3 dagar
4 dagar
5 dagar
6 dagar
7 dagar

Hur många av de senaste 7 dagarna ägnade du dig åt följande utanför skoltid?
(Välj från rullistorna för att svara på frågorna.)

Måttlig fysisk aktivitet under minst 60 minuter totalt per dag (t.ex. promenera, gå upp för
trappor, cykla till skolan)

ST032Q01NA01

Välj...

Måttlig fysisk aktivitet under minst 60 minuter totalt per dag (t.ex. promenera, gå upp för trappor, cykla till skolan) ( ST032Q01NA01 )
Välj...
0 dagar
1 dag
2 dagar
3 dagar
4 dagar
5 dagar
6 dagar
7 dagar
Ansträngande fysisk aktivitet under minst 20 minuter per dag som fick dig att svettas och bli
andfådd (t.ex. springa, cykla, träna aerobics, fotboll, åka skridskor, rida)

ST032Q02NA01

Välj...

Ansträngande fysisk aktivitet under minst 20 minuter per dag som fick dig att svettas och bli andfådd (t.ex. springa, cykla, träna aerobics, fotboll,
åka skridskor, rida) ( ST032Q02NA01 )
Välj...
0 dagar
1 dag
2 dagar
3 dagar
4 dagar
5 dagar
6 dagar
7 dagar

Hur mycket håller du med om följande påståenden?
(Välj ett svar på varje rad.)

Jag tycker om att vara fysiskt aktiv.

Jag får energi av att vara fysiskt aktiv.

Jag känner mig bra i kroppen när jag är fysiskt aktiv.

Jag får en stark känsla av att lyckas när jag är fysiskt aktiv.

Håller absolut inte
med

Håller inte med

Håller med

Håller absolut
med

ST033Q01NA01

ST033Q01NA02

ST033Q01NA03

ST033Q01NA04

ST033Q02NA01

ST033Q02NA02

ST033Q02NA03

ST033Q02NA04

ST033Q03NA01

ST033Q03NA02

ST033Q03NA03

ST033Q03NA04

ST033Q04NA01

ST033Q04NA02

ST033Q04NA03

ST033Q04NA04

Avsnitt E: Din skola

Tänk på din skola: hur mycket håller du med om följande påståenden?
(Välj ett svar på varje rad.)

Jag känner mig som en outsider i min skola.

I min skola får jag lätt vänner.

I min skola känner jag att jag hör hemma.

I min skola känner jag mig konstig och missanpassad.

I min skola verkar de andra eleverna gilla mig.

I min skola känner jag mig ensam.

I min skola känner jag mig glad.

I min skola är saker och ting perfekta.

Jag är nöjd med min skola.

Håller absolut med

Håller med

Håller inte med

Håller absolut inte
med

ST034Q01TA01

ST034Q01TA02

ST034Q01TA03

ST034Q01TA04

ST034Q02TA01

ST034Q02TA02

ST034Q02TA03

ST034Q02TA04

ST034Q03TA01

ST034Q03TA02

ST034Q03TA03

ST034Q03TA04

ST034Q04TA01

ST034Q04TA02

ST034Q04TA03

ST034Q04TA04

ST034Q05TA01

ST034Q05TA02

ST034Q05TA03

ST034Q05TA04

ST034Q06TA01

ST034Q06TA02

ST034Q06TA03

ST034Q06TA04

ST034Q07TA01

ST034Q07TA02

ST034Q07TA03

ST034Q07TA04

ST034Q08TA01

ST034Q08TA02

ST034Q08TA03

ST034Q08TA04

ST034Q09TA01

ST034Q09TA02

ST034Q09TA03

ST034Q09TA04

Hur ofta händer dessa saker på din skola?
(Välj ett svar på varje rad.)

Eleverna lyssnar inte på vad läraren säger.

Det är oväsen och oordning.

Läraren måste vänta en lång stund på att eleverna ska bli tysta.

Eleverna kan inte arbeta bra.

Eleverna börjar inte arbeta förrän det har gått en lång stund av
lektionen.

På alla lektioner

På de flesta
lektioner

På vissa lektioner

Aldrig eller nästan
aldrig

ST035Q01TA01

ST035Q01TA02

ST035Q01TA03

ST035Q01TA04

ST035Q02TA01

ST035Q02TA02

ST035Q02TA03

ST035Q02TA04

ST035Q03TA01

ST035Q03TA02

ST035Q03TA03

ST035Q03TA04

ST035Q04TA01

ST035Q04TA02

ST035Q04TA03

ST035Q04TA04

ST035Q05TA01

ST035Q05TA02

ST035Q05TA03

ST035Q05TA04

Tänk på din skola. Hur mycket håller du med om följande påståenden?
(Välj ett svar på varje rad.)

Skolan har inte gjort mycket för att förbereda mig för vuxenlivet när jag slutat
skolan.

Skolan har varit bortkastad tid.

Skolan har gett mig självförtroende att fatta beslut.

Skolan har lärt mig saker som kan vara användbara i ett arbete.

Jag kan få ett bra arbete om jag anstränger mig i skolan.

Om jag anstränger mig i skolan kan jag komma in på en bra högskola.

Jag gillar att få bra betyg.

Det är viktigt att anstränga sig i skolan.

Håller absolut
med

Håller med

Håller inte
med

Håller absolut inte
med

ST036Q01TA01

ST036Q01TA02

ST036Q01TA03

ST036Q01TA04

ST036Q02TA01

ST036Q02TA02

ST036Q02TA03

ST036Q02TA04

ST036Q03TA01

ST036Q03TA02

ST036Q03TA03

ST036Q03TA04

ST036Q04TA01

ST036Q04TA02

ST036Q04TA03

ST036Q04TA04

ST036Q05TA01

ST036Q05TA02

ST036Q05TA03

ST036Q05TA04

ST036Q06TA01

ST036Q06TA02

ST036Q06TA03

ST036Q06TA04

ST036Q07TA01

ST036Q07TA02

ST036Q07TA03

ST036Q07TA04

ST036Q08TA01

ST036Q08TA02

ST036Q08TA03

ST036Q08TA04

Hur ofta händer följande saker på lektionerna?
(Välj ett svar på varje rad.)

Läraren vill att eleverna skall arbeta mycket

Läraren talar om för eleverna att de kan prestera bättre

Läraren ogillar när eleverna lämnar ifrån sig ett slarvigt utfört arbete

Eleverna måste lära sig mycket

Aldrig

På vissa
lektioner

På de flesta
lektioner

På alla
lektioner

ST037Q01TA01

ST037Q01TA02

ST037Q01TA03

ST037Q01TA04

ST037Q02TA01

ST037Q02TA02

ST037Q02TA03

ST037Q02TA04

ST037Q03TA01

ST037Q03TA02

ST037Q03TA03

ST037Q03TA04

ST037Q04TA01

ST037Q04TA02

ST037Q04TA03

ST037Q04TA04

Hur ofta har du varit med om följande på skolan under de senaste 12 månaderna?
(Välj ett svar på varje rad.)

Andra elever har gett mig öknamn.

Andra elever har hackat på mig.

Andra elever har fryst mig ute med flit.

Andra elever har retat mig.

Andra elever har hotat mig.

Andra elever har tagit eller förstört mina saker.

Andra elever har slagit eller knuffat mig.

Andra elever har spridit ut elaka rykten om mig.

Aldrig eller nästan
aldrig

Några gånger om
året

Några gånger i
månaden

Minst en gång
i veckan

ST038Q01NA01

ST038Q01NA02

ST038Q01NA03

ST038Q01NA04

ST038Q02NA01

ST038Q02NA02

ST038Q02NA03

ST038Q02NA04

ST038Q03NA01

ST038Q03NA02

ST038Q03NA03

ST038Q03NA04

ST038Q04NA01

ST038Q04NA02

ST038Q04NA03

ST038Q04NA04

ST038Q05NA01

ST038Q05NA02

ST038Q05NA03

ST038Q05NA04

ST038Q06NA01

ST038Q06NA02

ST038Q06NA03

ST038Q06NA04

ST038Q07NA01

ST038Q07NA02

ST038Q07NA03

ST038Q07NA04

ST038Q08NA01

ST038Q08NA02

ST038Q08NA03

ST038Q08NA04

Hur ofta har du varit med om följande på skolan under de senaste 12 månaderna?
(Välj ett svar på varje rad.)

Lärarna lät mig svara på frågor i mindre utsträckning än andra elever.

Lärarna bedömde mig hårdare än andra elever.

Lärarna gav mig intrycket att de tycker att jag var mindre intelligent än
vad jag verkligen är.

Lärarna bestraffade mig hårdare än andra elever.

Lärarna drev med mig inför andra.

Lärarna förolämpade mig inför andra.

Aldrig eller nästan
aldrig

Några gånger per
år

Några gånger i
månaden

Minst en gång i
veckan

ST039Q01NA01

ST039Q01NA02

ST039Q01NA03

ST039Q01NA04

ST039Q02NA01

ST039Q02NA02

ST039Q02NA03

ST039Q02NA04

ST039Q03NA01

ST039Q03NA02

ST039Q03NA03

ST039Q03NA04

ST039Q04NA01

ST039Q04NA02

ST039Q04NA03

ST039Q04NA04

ST039Q05NA01

ST039Q05NA02

ST039Q05NA03

ST039Q05NA04

ST039Q06NA01

ST039Q06NA02

ST039Q06NA03

ST039Q06NA04

Tänk på lärarna vid din skola: hur mycket håller du med om följande påståenden?
(Välj ett svar på varje rad.)

Jag kommer överens med de flesta av mina lärare.

De flesta av mina lärare är intresserade av att jag mår bra.

De flesta av mina lärare lyssnar verkligen på det jag säger.

Om jag behöver extra hjälp får jag det av mina lärare.

De flesta av mina lärare behandlar mig rättvist.

Mina lärare är intresserade av vad jag gör i skolan.

Mina lärare stöttar mina insatser och prestationer i skolan.

Mina lärare stöttar mig när jag har det svårt i skolan.

Mina lärare uppmuntrar mig att tro på mig själv.

Håller absolut
med

Håller med

Håller inte med

Håller absolut inte
med

ST040Q01TA01

ST040Q01TA02

ST040Q01TA03

ST040Q01TA04

ST040Q02TA01

ST040Q02TA02

ST040Q02TA03

ST040Q02TA04

ST040Q03TA01

ST040Q03TA02

ST040Q03TA03

ST040Q03TA04

ST040Q04TA01

ST040Q04TA02

ST040Q04TA03

ST040Q04TA04

ST040Q05TA01

ST040Q05TA02

ST040Q05TA03

ST040Q05TA04

ST040Q06NA01

ST040Q06NA02

ST040Q06NA03

ST040Q06NA04

ST040Q07NA01

ST040Q07NA02

ST040Q07NA03

ST040Q07NA04

ST040Q08NA01

ST040Q08NA02

ST040Q08NA03

ST040Q08NA04

ST040Q09NA01

ST040Q09NA02

ST040Q09NA03

ST040Q09NA04

ST040Q10NA01

ST040Q10NA02

ST040Q10NA03

ST040Q10NA04

ST040Q10NA01

ST040Q10NA02

ST040Q10NA03

ST040Q10NA04

ST040Q11NA01

ST040Q11NA02

ST040Q11NA03

ST040Q11NA04

ST040Q12NA01

ST040Q12NA02

ST040Q12NA03

ST040Q12NA04

Mina lärare berättar vad jag ska göra för att genomföra en uppgift och
förklarar varför jag ska göra på ett visst sätt.

ST040Q13NA01

ST040Q13NA02

ST040Q13NA03

ST040Q13NA04

Mina lärare ger mig detaljerad information och förklaringar för vad jag
behöver lära mig och strategier för att lyckas.

ST040Q14NA01

ST040Q14NA02

ST040Q14NA03

ST040Q14NA04

Mina lärare demonstrerar särskilda kunskaper som är viktiga för att
kunna lösa en uppgift.

ST040Q15NA01

ST040Q15NA02

ST040Q15NA03

ST040Q15NA04

Mina lärare ställer frågor för att jag ska få en djupare förståelse av ett
ämne.

ST040Q16NA01

ST040Q16NA02

ST040Q16NA03

ST040Q16NA04

ST040Q17NA01

ST040Q17NA02

ST040Q17NA03

ST040Q17NA04

ST040Q18NA01

ST040Q18NA02

ST040Q18NA03

ST040Q18NA04

Mina lärare uppmuntrar mig till att lära mig nya färdigheter.

Mina lärare ger mig råd och kommentarer om mina studieresultat.

Mina lärare ger mig tips på hur jag kan arbeta framåt när jag kört fast.

På min skola får eleverna vara med och fatta beslut.

På min skola lyssnar de vuxna på elevernas förslag.

Vem betalar för följande saker i skolan?
(Välj ett svar på varje rad.)

Läroböcker

Lunch

Utflykter/skolresor

Det finns inte på min
skolan

Det är gratis

Jag eller mina föräldrar Jag eller mina föräldrar
betalar för det
betalar delvis för det

ST041Q01NA01

ST041Q01NA02

ST041Q01NA03

ST041Q01NA04

ST041Q02NA01

ST041Q02NA02

ST041Q02NA03

ST041Q02NA04

ST041Q03NA01

ST041Q03NA02

ST041Q03NA03

ST041Q03NA04

Avsnitt F: Dina fritidsintressen och aktiviteter hemma

Hur många veckor av ditt sommarlov gjorde du följande aktiviteter?
(Gjorde du en aktivitet under minst fyra dagar kan du räkna det som en vecka.)

(Flytta reglaget till rätt antal veckor på varje rad.)

ST042Q01NA01

veckor
Reste
0

10
ST042Q02NA01

veckor
Var i vår familjs fritidshus
0

10
ST042Q03NA01

veckor
Arbetade mot betalning
0

10
ST042Q04NA01

veckor
Hjälpte till i familjeföretaget
0

10
ST042Q05NA01

veckor

veckor
Hjälpte till hemma eller tog hand om yngre bröder eller systrar
0

10
ST042Q06NA01

veckor
Gick sommarkurser/sommarskola
0

10
ST042Q07NA01

veckor
Aktiviteter hemma (t.ex. träffade kompisar, deltog i lokala
aktiviteter)
0

10
ST042Q08NA01

veckor
Var på läger (t.ex. idrotts- eller konstläger)
0

10
ST042Q09NA01

veckor
Frivilligt arbete (t.ex. Rädda barnen, Röda korset, kyrkligt)
0

10
ST042Q10NA01

veckor
Hälsade på släkt och vänner
0

10

Hur ofta har du ägnat dig åt följande under de senaste 12 månaderna?
(Välj ett svar på varje rad.)

Besökt ett museum

Besökt en konstutställning

Gått på en konsert med klassisk musik

Gått på en konsert med rock-/popmusik

Gått på teater

Gått på ett idrottsevenemang

Aldrig

En eller två gånger

Tre eller fyra
gånger

Fler än fyra gånger

ST044Q01NA01

ST044Q01NA02

ST044Q01NA03

ST044Q01NA04

ST044Q02NA01

ST044Q02NA02

ST044Q02NA03

ST044Q02NA04

ST044Q03NA01

ST044Q03NA02

ST044Q03NA03

ST044Q03NA04

ST044Q04NA01

ST044Q04NA02

ST044Q04NA03

ST044Q04NA04

ST044Q05NA01

ST044Q05NA02

ST044Q05NA03

ST044Q05NA04

ST044Q06NA01

ST044Q06NA02

ST044Q06NA03

ST044Q06NA04

Hur ofta gör du följande med dina föräldrar eller någon annan i ditt hem?
(Välj ett svar på varje rad.)
Aldrig eller nästan En eller flera gånger En eller flera gånger En eller flera gånger Varje dag eller
aldrig
per år
i månaden
i veckan
nästan varje dag
Diskuterar hur det går för mig i skolan

Äter middag tillsammans

Diskuterar politiska eller sociala frågor

Tillbringar tid med att prata

Diskuterar böcker, filmer eller tv-program

ST046Q01NA01

ST046Q01NA02

ST046Q01NA03

ST046Q01NA04

ST046Q01NA05

ST046Q02NA01

ST046Q02NA02

ST046Q02NA03

ST046Q02NA04

ST046Q02NA05

ST046Q03NA01

ST046Q03NA02

ST046Q03NA03

ST046Q03NA04

ST046Q03NA05

ST046Q04NA01

ST046Q04NA02

ST046Q04NA03

ST046Q04NA04

ST046Q04NA05

ST046Q05NA01

ST046Q05NA02

ST046Q05NA03

ST046Q05NA04

ST046Q05NA05

Vem/vilka bor hemma hos dig för det mesta?
(Välj ett svar på varje rad.)

Mamma (inklusive styvmamma eller fostermamma)

Pappa (inklusive styvpappa eller fosterpappa)

Bror/bröder (inklusive styvbröder)

Syster/systrar (inklusive styvsystrar)

Far- eller morförälder

Andra (t.ex. kusiner)

Ja

Nej

ST047Q01TA01

ST047Q01TA02

ST047Q02TA01

ST047Q02TA02

ST047Q03TA01

ST047Q03TA02

ST047Q04TA01

ST047Q04TA02

ST047Q05TA01

ST047Q05TA02

ST047Q06TA01

ST047Q06TA02

Tack för att du besvarat denna enkät!

