Kvalitativa frågor som stöd i samtal med eleven – individuell nulägesanalys
1. Vad gör du i skolan? (beteende)
* Är du ofta i skolan? Är du på dina lektioner?
* Hur är din skolnärvaro?
* Är du aktiv under lektionerna? Deltar du i undervisningen?
* Genomför du dina uppgifter i skolan?
* Vilka är dina favoritlektioner, motivera?
* Om du inte är på lektion, vad gör du i skolan?

2. Relationer/ bemötande
* Känner du tillhörighet och samhörighet i skolan?
* Känner du dig säker/trygg i skolan?
* Hur är rasterna, vilka är du med då?
* Hur är ”klassrumsklimatet” i din klass?
* Har du goda relationer till andra elever i skolan?
* Har du konfliktfyllda relationer med andra elever?
* Har du goda relationer till personal i skolan?
* Upplever du att de vuxna i skolan bryr sig?
* Hur upplever du bemötandet från skolpersonal?
* Har du konfliktfyllda relationer med lärare/vuxna?
* Har skolan ett bra samarbete med dina vårdnadshavare?

3. Hur går det för dig i skolan? (akademiskt):
* Riskerar du att inte nå målen i något ämne?
* Är du i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd?
* Vad behöver du för hjälp i skolan? Får du den hjälpen? Vem/vilka vuxna i skolan är extra
viktiga för dig?
* Hur upplever du det pedagogiska stödet?
* Har lärare/ annan skolpersonal positiva förväntningar på dig?
* Är undervisningen lagom svår för dig?

4. Upplever du skolan som meningsfull?
* Tycker du att skolan är viktig?
* Ser du en koppling mellan skola och framtida mål?
* Upplever du skolan som meningsfull? Känns undervisningen relevant?
* Känner du motivation för dina studier?
* Vilket gymnasieprogram vill du gå?
* Känner du motivation för dina studier?
* Drömyrke och yrken som du skulle vilja arbeta med i framtiden?

