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Hej!  
 
På lektionerna ska du lära dig saker och få prata och lyssna. Frågorna du nu 
kommer svara på handlar om hur du tycker att det är på lektionerna. Dina svar är 
viktiga för att kunna förbättra skolan. En person kan känna sig som en hon, hen 
eller han, som både och, eller inte alls.  
 

Vad känner du dej som?      □ Hon          □ Hen       □ Han                   

 
1. Jag tycker om att svara på frågor i klassen 

□ Ja, håller med helt □ Håller med ganska mycket □ Håller med lite □ Nej, håller inte med  

 
 

2. Jag tycker om min röst 

□ Ja, håller med helt □ Håller med ganska mycket □ Håller med lite □ Nej, håller inte med  

 
 

3. Jag tycker om att hålla föredrag inför klassen 

□ Ja, håller med helt □ Håller med ganska mycket □ Håller med lite □ Nej, håller inte med  

 
 
4. Jag tycker om att diskutera i klassen 

□ Ja, håller med helt □ Håller med ganska mycket □ Håller med lite □ Nej, håller inte med  

 
 
5. Du som inte tycker om att prata i klassen varför tror du att det är så?  
(Om du tycker om att prata i klassen gå vidare till nästa fråga) 

□  För att jag inte är van 

□  För att klasskompisarna är jobbiga  

□   För att de vuxna inte lyssnar 

□  För att jag är rädd att det jag säger ska vara fel 

□  För att vi inte pratar om viktiga saker på lektionstid 

□  Annan orsak. Skriv vilken …………………………………………………………………………………………….. 
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6. Jag tycker att mina klasskompisar är bra på att lyssna på mig 

□ Ja, håller med helt □ Håller med ganska mycket □ Håller med lite □ Nej, håller inte med  

 
 

7. Jag är bra på att lyssna på mina klasskompisar 

□ Ja, håller med helt □ Håller med ganska mycket □ Håller med lite □ Nej, håller inte med  

 
 

8. Jag pratar rakt ut på lektionerna 

□ Ja, håller med helt □ Håller med ganska mycket □ Håller med lite □ Nej, håller inte med  

 
 

9.  Jag väntar på min tur innan jag pratar på lektionerna 

□ Ja, håller med helt □ Håller med ganska mycket □ Håller med lite □ Nej, håller inte med  

 
 

10. Jag tycker att det finns några i klassen som pratar för mycket på lektionerna 

□ Ja, håller med helt □ Håller med ganska mycket □ Håller med lite □ Nej, håller inte med  

 


