ÅSELE CENTRALSKOLA
Elevenkät förskoleklass

UTVECKLINGSSAMTAL
Namn:............................................
Dag:......................... Tid:...........
Passar inte tiden, hör av er.
Här nedan finns några frågor som vi vill att ni, barn och
föräldrar, har pratat om hemma innan vi träffas. Svara på
frågorna genom att markera gubben med ett kryss eller måla
den.
Hur känner Du dig när du:
1. går till skolan?
2. tänker på 6-års kompisarna?
3. tänker på bad?
4. tänker på idrott, skidor
och skridskor
5. tänker på matsalen?
6. tänker på rasten?
7. går hem från skolan?
Kommentarer:

Ta med denna enkät till samtalet!

Elevenkät år 1-2

Hur trivs du i skolan nu?
Pojke

Flicka

Klass:

År:

Det är viktigt att Du trivs i skolan. Ingen ska känna sig ensam. Andra får
inte vara dumma mot Dig. Alla ska uppmuntra och hjälpa varandra. Du
ska kunna berätta vad som är viktigt för Dig.
Nu ska Du få visa hur du känner Dig vid olika tillfällen.
Sätt en ring om eller måla den gubbe som visar hur du känner Dig vid de
olika frågorna.
Hur känner Du dig när du:
1. går till skolan?
2. tänker på lektionerna?
3. tänker på klasskamraterna?
4. tänker på rasterna?
5. tänker på idrottslektionerna?
6. tänker på matsalen?
7. tänker på att läsa högt?
8. är på fritids?

9. går hem från skolan?
10. är hemma?

Elevenkät 3-6

Läsåret:………….

HUR TRIVS DU I
SKOLAN NU ?
Pojke

Flicka

Läs igenom varje fråga och rita en ring runt de svar som du tycker
passar in på dig.
1. Hur trivs du i skolan?

Mycket bra

Bra

Dåligt

2. Har du kompisar i klassen?

Många

Några

Ingen

3. Har du någon att vara med
på fritiden?
Många

Några

Ingen

4. Är du med och leker
på rasterna?

Alltid

Ibland

Aldrig

5. Är du rädd på rasterna?

Aldrig

Ibland

Ofta

Ibland

Ofta

6. Är det någon i klassen
som är dum mot dig?

Aldrig

7. Är det någon annan på skolan
som är dum mot dig?
Aldrig

Ibland

Ofta

8. Är du dum mot någon på
skolan?

Ibland

Ofta

Aldrig

9. Finns det någon i klassen som
andra elever är dumma mot?
Nej

Ja, vem?…………………..

10.Finns det någon i klassen som
inte får vara med på rasterna? Nej

Ja, vem?……………………

Elevenkät 7-9

Läsåret:……………………

HUR TRIVS DU I
SKOLAN NU ?
Pojke Flicka Ringa in det alternativ som passar!
1. Hur trivs du i klassen?

Mycket bra Bra

2. Har du kompisar i klassen?

Många

Dåligt

Några Ingen

3. Har du någon att vara
tillsammans med på rasterna?

Alltid

Ibland Aldrig

4. Har du någon att vara
tillsammans med på fritiden?

Alltid

Ibland Aldrig

5. Brukar du känna dig ensam?

Aldrig

Ibland

Ofta

6. Brukar någon reta dig i skolan?

Aldrig Ibland

Ofta

7. Brukar någon slå dig i skolan?

Aldrig Ibland

Ofta

8. Har du känt dig utfrusen av
klasskompisarna?

Aldrig

9. Är du rädd på rasterna?

Aldrig

Ibland Ofta
Ibland Ofta

10. Brukar du slå någon i skolan?

Aldrig

Ibland Ofta

11. Brukar du reta någon i skolan?

Aldrig

Ibland Ofta

12. Finns det någon i klassen som
inte får vara med på rasterna?

Ja
Nej
Vem………………………….

13. Finns det någon i klassen som
är utsatt för mobbning?
Ja
Nej
Vem…………………………..

