Förhandsgranskning
STANDARDTEXT

poika

1

Oletko mies vai nainen?

2

Missä päin Tukholmaa asut?
Bromma
Enskede/Årsta/Vantör/Högdalen
Farsta
Hägersten/Liljeholmen/Västberga
Hässelby/Vällingby/Råcksta
Kungsholmen/Kristineberg/Essingeöarna
Norrmalm/Vasastan
Rinkeby/Kista/Akalla/Husby
Skarpnäck
Skärholmen
Spånga/Tensta/Husby/Akalla
Södermalm/Gamla Stan
Södermalm/Gamla Stan/Hammarby Sjöstad
Älvsjö/Fruängen/Västertorp
Östermalm/Hjorthagen/Gärdet
Bor ej i Stockholm
ﻧظری ﻧدارم

3

Millä alueella asut?
Abrahamsberg
Alvik
Beckomberga
Blackeberg
Bromma
Bromma kyrka
Höglandet
Mariehäll
Nockeby
Nockebyhov
Norra Ängby
Riksby
Smedslätten
Stora Mossen
Södra Ängby
Traneberg
Ulvsunda
Åkeslund
Ålsten
Äppelviken
ﻧظری ﻧدارم

tyttö

Muu sukupuoli
(jos olet tai
tunnet olevasi
sukupuoleltasi
joku muu kuin
tyttö tai
poika)

En halua
sanoa

رم

ری

Millä alueella asut?
4

Bandhagen
Enskede
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hagsätra
Högdalen
Johanneshov
Rågsved
Stureby
Årsta
Örby
Östberga
ﻧظری ﻧدارم

5

Millä alueella asut?
Fagersjö
Farsta
Farsta Strand
Gubbängen
Hökarängen
Larsboda
Sköndal
Svedmyra
Tallkrogen
ﻧظری ﻧدارم

6

Millä alueella asut?
Aspudden
Fruängen
Gröndal
Hägersten
Hägerstensåsen
Liljeholmen
Midsommarkransen
Mälarhöjden
Västberga
Västertorp
ﻧظری ﻧدارم

7

Millä alueella asut?
Grimsta
Kälvesta
Nälsta
Råcksta
Vinsta
Hässelby
Hässelby Gård
Hässelby Strand
Hässelby Villastad
Vällingby
ﻧظری ﻧدارم

8

Millä alueella asut?
Akalla
Husby

Husby
Kista
Rinkeby
ﻧظری ﻧدارم
9

Millä alueella asut?
Bagarmossen
Björkhagen
Hammarbyhöjden
Kärrtorp
Skarpnäck
En tiedä

10

Millä alueella asut?
Bredäng
Sätra
Skärholmen
Vårberg
ﻧظری ﻧدارم

11

Millä alueella asut?
Bromsten
Flysta
Lunda
Solhem
Spånga
Sundby
Tensta
ﻧظری ﻧدارم

12

Millä alueella asut?
Herrängen
Liseberg
Långbro
Långsjö
Solberga
Älvsjö
ﻧظری ﻧدارم
Olen
täysin
eri
mieltä

13

Saan apua opettajiltani, kun sitä
tarvitsen.

14

Tiedän, mitä minun tulee tietää
saavuttaakseni päämääriini/tietoihini
liittyvät vaatimukset.

15

Mielestäni opettajani opettavat hyvin.

16

Mielestäni opettajani osaavat motivoida
minua oppimaan.

17

Minusta tuntuu, että opettajani odottavat
minun saavuttavan päämääriini/tietoihini
liittyvät vaatimukset.

18

Voin esittää mielipiteeni, ja muut
kuuntelevat minua (esim.
luokkakokouksissa).

19

Olen tyytyväinen siihen, miten voin
vaikuttaa koulutyöhöni.

20

Vanhempien ja opettajien välisissä
keskusteluissa puhumme siitä, mitä teen
hyvin ja missä on parantamisen varaa.

21

Vanhempien ja opettajien väliset
keskustelut käydään tavalla, jonka
ymmärrän.

2

3

4

Olen täysin
samaa mieltä

En osaa
sanoa

22

Pidän koulusta.

23

Tunnen oloni turvalliseksi koulussa.

24

Voin työskennellä luokkahuoneessa
rauhassa. (Toisin sanoen tuntien aikana
kykenen mielestäni keskittymään
tehtäviin ja harjoituksiin sekä
itsenäisesti että ryhmässä)

25

Miksi et kykene työskentelemään rauhassa? (Voit valita useita vaihtoehtoja.)
Muut luokassani/ryhmässäni olevat oppilaat häiritsevät minua
Muut oppilaat, jotka eivät ole luokassani/ryhmässäni, häiritsevät minua
Minulla on usein keskittymisvaikeuksia, vaikka luokkahuoneessa olisi rauhallista
Minulla on vaikeuksia löytää paikka, jossa voin työskennellä rauhassa
Opettajani eivät pyydä häiritseviä oppilaita lakkaamaan häiritsemästä muita
Muut aikuiset eivät pyydä häiritseviä oppilaita lakkaamaan häiritsemästä muita
Fyysinen ympäristö / tilat, esimerkiksi ilmastointi, lämmitys, jäähdytys, ahtaat tilat, valo,
melu
Muu syy
Olen täysin eri
mieltä

26

Mielestäni useimmilla tunneilla on hyvä
työskentelyilmapiiri.

27

Kannan vastuuni hyvän
työskentelyilmapiirin luomiseksi tuntien
aikana.

Olen täysin samaa
mieltä

Kyllä
28

Ei

En osaa
sanoa

En osaa
sanoa/en halua
vastata

Onko mielestäsi sinua kohtaan käyttäydytty huonosti
(kiusattu/ahdisteltu) koulussa?

Tarkoitamme tällä, että sinua on nimitelty, kiusattu, hyljeksitty, tuupittu, lyöty tai kohdeltu huonosti
muulla tavalla. (Ajattele koko syyslukukautta tähän päivään asti.)
29

Oletko kertonut koulussa aikuiselle, että mielestäsi sinua kohtaan on
käyttäydytty huonosti koulussa?
Useita Useita kertoja
kertoja
lukukauden
viikossa
aikana

30

Kuinka usein mielestäsi sinua kohtaan on käyttäydytty huonosti?

31

Kuka on mielestäsi käyttäytynyt huonosti sinua kohtaan?

Muutaman
kerran
lukukauden
aikana

Luokkani oppilas
Koulun toinen oppilas
Opettajani
Koulun toinen aikuinen
Olen
täysin
eri
mieltä
32

Koulun aikuiset reagoivat, jos minua tai
toista oppilasta kotaan käyttäydytään
huonosti.

33

Tiedän, että voin puhua aikuiselle
koulussa, jos minua tai toista oppilasta
kohtaan käyttäydytään huonosti.

34

Olen tyytyväinen kouluuni.

35

Voisin suositella kouluani ystävälleni.

36

Käytän digitaalisia työkaluja/apuvälineitä
(esim. tietokonetta, tablettia,
älypuhelinta, älytaulua jne.) koulutyöni
aikana.

37

Olemme käyneet läpi ja puhuneet
koulussani YK:n lapsen oikeuksien
yleissopimukseen liittyvistä oikeuksistani
(kaikkien lasten oikeuksista).

2

Olen täysin eri
mieltä
38

Saan osallistua kouluni järjestämiin
kulttuuritapahtumiin (esimerkiksi

3

4

Olen täysin
samaa mieltä

Olen täysin samaa
mieltä

En osaa
sanoa

En osaa
sanoa

kulttuuritapahtumiin (esimerkiksi
kirjailijoiden vierailut, teatteri- ja
konserttiesitykset, museo- ja
kirjastovierailut).
Olen
täysin
eri
mieltä

2

3

4

Olen täysin
samaa mieltä

39

Olen tyytyväinen osallistumiini koulun
järjestämiin kulttuuritapahtumiin
(esimerkiksi kirjailijoiden vierailut,
teatteri- ja konserttiesitykset, museo- ja
kirjastovierailut).

40

Vapaa-aikanani koulun ulkopuolella
minulla on mahdollisuus osallistua
kulttuuritoimintaan, josta pidän
(esimerkiksi musiikki, teatteri, tanssi,
laulu, kuvataiteet, kirjastopalvelut jne.).

41

Olen tyytyväinen Tukholmassa tarjolla
oleviin ohjattuihin urheilu- ja
harjoittelumahdollisuuksiin (esim.
urheiluseuraan liittyminen, tanssiminen
ryhmässä, ryhmäliikunta).

42

Olen tyytyväinen Tukholmassa tarjolla
oleviin spontaaneihin urheilu- ja
harjoittelumahdollisuuksiin (esim.
harjoittelu/urheileminen ilman ohjausta
tai valmentajaa).

43

Oletko yhdistyksen jäsen? (esim. urheiluseura, partiolaiset, pelikerho tai kulttuuriyhdistys. Huomaa,
että kulttuurikouluja, yksityisiä kuntosaleja ja tanssikouluja, kuten SATS ja Kindahls, ei lueta
yhdistyksiin.)
Kyllä, urheiluseura (joukkueurheilu)
Kyllä, urheiluseura (yksilöurheilu)
Kyllä, urheiluseura (ei joukkue- eikä yksilöurheilu, esim. Skol If, Friskis)
Kyllä, partiolaiset
Kyllä, ulkoiluseura
Kyllä, pelikerho (esim. roolipeli, LAN)
Kyllä, kulttuuriyhdistys (esim. teatteri, kuoro. Ei kulttuurikoulu)
Kyllä, poliittinen yhdistys/seura
Kyllä, uskonnollinen yhdistys/yhteisö
Kyllä, maahanmuuttajayhdistys (esim. Somaliyhdistys)
Kyllä, kannattajakerho
Kyllä, vammaisyhdistys
Kyllä, muu yhdistys (esim. shakkikerho, Unga örnar, LGBTQ-järjestö, Amnesty)
Ei, en ole minkään yhdistyksen jäsen

44

Vapaa-ajallani koulun jälkeen urheilen tai kuntoilen vähintään kaksi kertaa viikossa.
Kyllä, urheilen urheiluseurassani
Kyllä, urheilen yksin tai ystävien kanssa ilman ohjaajaa/valmentajaa vähintään 30 minuutin
ajan (esim. jalkapallon pelaaminen, juokseminen, pyöräily, rullalautailu, tanssiminen)
Kyllä, uin julkisessa uimalassa
Kyllä, harjoittelen tanssia tanssikoulussa
Kyllä, käyn kuntosalilla/ryhmäliikunnassa/joogassa
Kyllä, joku muu
Ei, en harrasta liikuntaa vähintään kahta kertaa viikossa vapaa-ajallani

45

Vapaa-ajallani koulun ulkopuolella osallistun kulttuuritoimintaan, josta nautin.
Kyllä, järjestän omat aktiviteettini
Kyllä, osallistun muiden järjestämään toimintaan
Ei, en osallistu kulttuuritoimintaan

En osaa
sanoa

