
Hälsoenkät

Elevens namn: __________________________________________

Klass: __________________  Mentor: _______________________

Daum: __________________



Lärmiljö

1. Hur tar du dig till skolan? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Trivs  du i klassen?

Bra Sådär Dåligt

3. Vad är roligast i skolan? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Hur är skolarbetet?

Lätt Svårt Lagom 

5. Får du tillräckligt med hjälp i skolan?

Ja Nej Ibland

6. Vad tycker du om gymnastiksalen

Bra Sådär Dåligt



7. Vad tycker du om matsalen?

Bra Sådär Dåligt

8. Vad tycker du om toaletterna? 

Bra Sådär Dåligt

9. Vad gör du helst på rasterna? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

10. Har du blivit  ledsen för något som någon  elev eller vuxen  gjort mot dig?

Ja Nej

11. Har du retat någon?

Ja Nej

12.Vem i skolan kan du prata med om viktiga saker, till exempel om du blir ledsen om någon inte 
varit snäll? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



Hemmiljö

13. Beskriv din familj och hur du bor:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

14. Jag tycker de vuxna i min familj tar hand om mig på ett bra sätt, till exempel
 bryr sig om hur jag har det i skolan eller tröstar mig när jag är ledsen.

Ja Nej

15. Är du orolig för någon i din familj?

Ja Nej

Hälsa

16. Hur mår du?

       ----------------------------------------------   -----------------------------------------------

______________________________________________________________
______________________________________________________________

17. Har du ont någonstans i kroppen? Var?



18. Har du ont när du kissar eller bajsar?

Ja Nej Ibland

19. Känner du dig ofta ledsen?

Ja Nej Ibland

20. Blir du lätt arg?

Ja Nej Ibland

21. Alla har rätt att få  bestämma över sin  egen kropp. 
Har du varit med om att någon gjort något mot dig som inte kändes bra? 
Till exempel  sagt något dumt, slagit dig eller tagit på dig på ett sätt du inte vill?

Ja Nej

Sömn

21. Hur sover du?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

22. Hur dags går du och lägger dig?___________________________________________

23. När går du upp på morgonen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



Din praktiska vardag

24. Behöver du hjälp med kläderna (klä av eller på)?

Ja Nej Ibland

25. Behöver du hjälp med maten?

Ja Nej Ibland

26. Behöver du hjälp med toalettbesök?

Ja Nej Ibland

Matvanor

27. Äter du frukost varje dag?

Ja Nej Ibland

28. Äter du skollunch varje dag?

Ja Nej Ibland

29. Äter du middag varje dag?

Ja Nej Ibland

30. Äter du frukt och grönsaker varje dag?

Ja Nej Ibland



31. Hur ofta äter du godis?

Aldrig eller sällan 1-2 gånger i veckan Flera gånger i veckan

32. Hur ofta dricker du saft/läsk?

Aldrig eller sällan 1-2 gånger i veckan Flera gånger i veckan

Tobak och alkohol

33. Röker du?

Ja Nej Ibland

34. Snusar du?

Ja Nej Ibland

35. Har du smakat på Alkohol? Till exempel öl, vin, cider.

Ja Nej

Fritid/fysisk aktivitet

35. Vad gör du helst när du är ledig?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

36. Använder du sociala medier? till exempel Facebook och Instagram.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



Pubertetsutveckling/sexuell hälsa

37. Vill du berätta/fråga något om din kropp, känslor eller kärlek?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

38. Har du båda testiklarna i pungen?

Ja Nej

39. Har du fått mens?

Ja Nej

40. Har du ont och behöver ta värktablett när du har mens?

Ja Nej Ibland

41. Vet du hur du skyddar dig mot sexuellt överförbara sjukdomar?

Ja Nej

42. Vet du hur du skyddar dig mot oönskad graviditet?

Ja Nej


