SCORE 15
Tutkimuspaikan tunnus _ _ _ _ _ Perheen numero _ _ _
Asema perheessä……………………………… (Päiväys....................................)
Perheesi kuvailu: Pyydämme sinua kertomaan, millaisena näet perheesi tällä
hetkellä. Kysymme siis SINUN näkemystäsi perheestäsi.
Kun puhutaan ”perheestä” tarkoitetaan yleensä ihmisiä, jotka asuvat kodissasi. Me
kuitenkin haluamme, että sinä nimeät itse alla kuvailemaasi perheeseen kuuluvat
ihmiset.
Tee valintasi joka kohdassa merkitsemällä X vain yhteen ruutuun. Ruudut on numeroitu
yhdestä viiteen. Jos väittämä on “Riitelemme keskenämme koko ajan” ja jos ajattelet, että
tämä ei kuvaa perhettäsi erityisen osuvasti, valitse kohta 4 ” Ei kuvaa meitä kovin hyvin”.

X

1) Perheessäni keskustelemme meille tärkeistä asioista.
2) Perheenjäsenet eivät useinkaan puhu totta toisilleen.
3) Perheessämme kuunnellaan kaikkia.
4) Eri mieltä oleminen tuntuu perheessämme hankalalta.
5) Meidän on vaikeaa selviytyä jokapäiväisistä ongelmista.
6) Luotamme toisiimme.
7) Perheessämme on kurja tunnelma.
8) Kun suutumme toisillemme, jätämme toisemme tarkoituksella
huomiotta.
9) Näytämme menevän kriisistä toiseen perheessäni.
10) Kun joku meistä on poissa tolaltaan, hänestä pidetään
perheessäni hyvää huolta.
11) Asiat näyttävät aina menevän pieleen perheessäni.
12) Perheenjäsenet ovat ilkeitä toisilleen.
13) Perheenjäsenet puuttuvat liikaa toistensa asioihin.
14) Syytämme toisiamme, kun asiat menevät pieleen.
15) Pystymme löytämään uusia keinoja selvitä vaikeista asioista.

Ole hyvä ja käännä sivua ja kerro meille hieman lisää perheestäsi.

© AFT SCORE group www.aft.org.uk/view/score.html
Translated by Eija-Liisa Rautiainen eija-liisa.rautiainen@suomi24.fi

5. Ei kuvaa meitä ollenkaan

4. Ei kuvaa meitä kovin
hyvin

3. Kuvaa meitä osittain

hyvin
2. Kuvaa meitä hyvin

Kuvaavatko väittämät perhettäsi?

1. Kuvaa meitä erittäin

Älä jää miettimään mitään kysymystä pitkään, mutta pyri vastaamaan jokaiseen
kysymykseen.

Mitkä sanat kuvaavat parhaiten perhettäsi?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Mikä ongelma tai haaste toi teidät terapiaan?
Suurin ongelma on………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kuinka vakava se on? Merkitse vastauksesi alla olevalle viivalle:
Ei ongelmaa
0

Erittäin vakava
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kuinka pärjäätte perheenä?
Erittäin hyvin
0

1

Erittäin huonosti
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uskotko että terapia täällä tulee olemaan / on ollut hyödyllistä?
Erittäin hyödyllistä
0

1

2

Hyödytöntä
3

4

5

6

7

8

9

10

Taustatietoja sinusta:
Ikä
Sukupuoli
Etninen ryhmä
Koulutus
Pääasiallinen työ
Ketä asuu taloudessasi? (Kirjoita esim.”tytär ikä 12”, älä käytä nimiä).

KIITOKSIA AJASTASI!
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