Förslag till intervjufrågor
vid observationer
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Förslag till intervjufrågor vid observationer
Här presenteras förslag på intervjufrågor som ringar in målområdena och ger
underlag till det som ni ska beskriva och bedöma. Glöm inte att ställa öppna
följdfrågor ” Hur då? Varför då? På vilket sätt? Kan du ge exempel på… Kan du
beskriva….”.

Frågor till verksamhetsansvarig
Övergripande frågor
Nämn något du gärna vill lyfta fram; något du tycker är särskilt bra på din skola.
Nämn något som behöver förbättras i verksamheten.
Vilka frågor tror du att personalen skulle säga är de viktigaste
förbättringsområdena?
Vilka frågor tror du att eleverna skulle säga är de viktigaste
förbättringsområdena?
Övriga frågor
Hur ser möjligheterna till kompetensutveckling ut för personalen?
Hur använder ni resultaten från kundundersökning och självvärdering?
Hur använder ni resultaten från tidigare observation?
Frågor inom målområdet
Normer och värden
Hur arbetar ni med värdegrundsfrågor utifrån elevers perspektiv?
Hur arbetar ni för att verksamheten ska genomsyras av ett respektfullt
förhållningssätt?
Frågor inom målområdet
Utveckling, lärande och konstnärligt skapande
Hur arbetar ni med pedagogisk utveckling i verksamheten?
Hur stimuleras och utmanas eleverna i sitt lärande och konstnärliga skapande?
Beskriv hur ni ger förutsättningar för elever att samarbeta i undervisningen?
I vilken utsträckning har eleverna möjlighet att delta i framträdanden och
utställningar?
Hur väl kända är verksamhetens mål och kursbeskrivningar bland lärare och
elever?
Hur arbetar ni med dokumentation av undervisningen?
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Hur arbetar ni med återkoppling av elevernas utveckling till elever och
föräldrar?
I vilken utsträckning är den fysiska miljön anpassad till verksamheten?
Frågor inom målområdet
Elevernas inflytande och ansvar
På vilket sätt ges eleverna möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande?
På vilket sätt ges eleverna möjlighet att påverka verksamheten?
Frågor inom målområdet
Samverkan
Hur ser rutinerna ut för samverkan mellan pedagogerna?
I vilken utsträckning samverkar ni med
 Lokala
 Regionala/Nationella
 Internationella samarbetsparter?
Hur anpassar ni samverkan till elevernas behov?
I hur stor utsträckning deltar elever från olika ämnesinriktningar?
Varför har ni valt att samarbeta med just dessa samverkansparter?
Vilken koppling finns till målen för verksamheten?
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Frågor till lärare
Övergripande frågor
Nämn något du gärna vill lyfta fram; något du tycker är särskilt bra på din skola.
Nämn något som behöver förbättras i verksamheten.
Övriga frågor
Hur använder ni resultaten från kundundersökning och självvärdering?
Hur använder ni resultaten från tidigare observation?
Hur ser kompetensutvecklingsmöjligheterna ut för dig?
Frågor inom målområdet
Normer och värden
Hur arbetar ni med värdegrundsfrågor utifrån elevers perspektiv?
Hur arbetar ni för att verksamheten ska genomsyras av ett respektfullt
förhållningssätt?
Frågor inom målområdet
Utveckling, lärande och konstnärligt skapande
Hur arbetar du med pedagogisk utveckling i verksamheten?
Hur arbetar du med att stimulera och utmana eleverna i sitt lärande och
konstnärliga skapande?
Beskriv hur du ger förutsättningar för elever att samarbeta i undervisningen?
I vilken utsträckning har eleverna möjlighet att delta i framträdanden och
utställningar?
Hur väl känner du till verksamhetens mål och kursbeskrivningar?
Hur arbetar du med dokumentation av undervisningen?
Hur arbetar du med återkoppling av elevernas utveckling till elever och
föräldrar?
I vilken utsträckning är den fysiska miljön anpassad till verksamheten?
Frågor inom målområdet
Elevernas inflytande och ansvar
På vilket sätt ger du eleverna möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande?
På vilket sätt ger du eleverna möjlighet att påverka verksamheten?
Frågor till målområdet
Samverkan
Hur ser rutinerna ut för samverkan mellan dig och dina kollegor?
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I vilken utsträckning samverkar ni med
 Lokala
 Regionala/Nationella
 Internationella samarbetsparter?
Hur anpassar du samverkan till elevernas behov?
I hur stor utsträckning deltar elever från olika ämnesinriktningar?
Varför har ni valt att samarbeta med just dessa samverkansparter?
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Frågor till elever
Måste varieras efter ålder och situation!
Övergripande frågor
Säg tre saker du tycker är bra med din skola
Säg tre saker du vill ska bli bättre
Hur är en bra lärare?
Beskriv hur det känns när det är som roligast, svårast, mest utmanande etc.
Frågor till målområdet
Normer och värden
Hur är stämningen under lektionerna?
Hur tycker du att ni är mot varandra?
Elev/elev, lärare/elev
Frågor till målområdet
Utveckling, lärande och konstnärligt skapande
Vad får du lära dig i kulturskolan?
Hur vill du beskriva din lärare?
Hur lär ni er av varandra tycker du, i gruppen?
Får du samarbeta med andra elever? Beskriv hur.
Får du möjlighet att delta i framträdanden och utställningar? Beskriv hur det
brukar gå till.
Beskriv hur du och din lärare pratar om hur du utvecklas i kulturskolan?
Hur tycker du att lokalerna är?
Frågor till målområdet
Elevernas inflytande och ansvar
På vilket sätt får du vara med och bestämma hur ni ska arbeta?
Tycker du att lärarna lyssnar till dina synpunkter och idéer?
Frågor till målområdet
Samverkan
Får du vara med i någon samverkan med andra utanför den här kulturskolan?
Ge något exempel, beskriv vad ni gjorde då.
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Frågor till förälder
Övergripande frågor
Hur trivs ditt barn på kulturskolan?
Är det något särskilt du skulle vilja lyfta fram?
Tycker du att det finns några förbättringsområden på kulturskolan?
Frågor inom målområdet
Normer och värden
Hur blir du bemött av kulturskolans personal?
Hur upplever du att ditt barn blir bemött av kulturskolans personal?
Frågor inom målområdet
Utveckling, lärande och konstnärligt skapande
Vet du om ditt barn har deltagit i något ämnesöverskridande samarbete inom
kulturskolan?
Har ditt barn blivit erbjuden att medverka vid någon
föreställning/konsert/uppspel/utställning?
Har du som förälder kännedom om verksamhetens mål och kursbeskrivningar?
Får du återkoppling på ditt barns utveckling? På vilket sätt? Får du den
information du behöver?
Är du nöjd med kulturskolans lokaler?
Frågor inom målområdet
Elevers inflytande och ansvar
Brukar ditt barn öva/träna hemma? Får hen vägledning från sin lärare?
Anser du att ditt barns egna idéer tas tillvara i undervisningen/på lektionen?
Frågor inom målområdet
Samverkan
Vet du om ditt barn har deltagit i någon samverkan lokalt, regionalt/nationellt
eller internationellt, som har varit i kulturskolans regi?

