SCORE 15
Kodnummer ……. Familjeposition (mor/far/storasyster etc.) ……………

Beskriv din familj

Datum.....................

Vi skulle vilja att du berättar för oss hur du ser på din familj just nu. Så vi frågar
efter DIN bild av din familj
När människor säger ”din familj” menar de ofta de personer som bor i ditt hem
Men vi vill att du själv ska välja vilka personer som du vill räkna in i den familj som du
ska beskriva.
För varje påstående svarar du genom att sätta en bock i endast en av rutorna som är
numrerade 1 till 5. Om ett påstående är ”Vi bråkar alltid med varandra” och du känner
att detta inte stämmer särskilt bra på din familj, så sätter du en bock i ruta 4 för
”Beskriver oss: inte bra”.

3. Beskriver oss: Delvis

4. Beskriver oss: Inte bra

5. Beskriver oss: Inte alls
bra

3.

4.

5.

För varje rad skulle du säga att detta beskriver vår
familj.

1. Beskriver oss: Mycket
bra
2. Beskriver oss: Bra

Tänk inte för länge på någon fråga, men försök att sätta en bock för varje fråga.

1) I min familj pratar vi med varandra om saker som är viktiga för oss.
2) Personer i min familj säger ofta inte sanningen till varandra
3) Alla i vår familj blir lyssnade på.
4) Det känns riskabelt att tycka olika i vår familj
5) Vi tycker att det är svårt att hantera vardagliga problem.
6) Vi litar på varandra
7) Det känns eländigt i vår familj.
8) När personer i min familj blir arga, ignorerar de varandra med avsikt
9) Vi tycks gå från den ena krisen till den andra i min familj
10) I vår familj tar vi hand om varandra när någon är upprörd
11) Saker verkar alltid gå fel för min familj
12) Personer i vår familj är elaka mot varandra
13) I min familj lägger vi oss i varandras liv för mycket
14) I min familj skyller vi på varandra när saker går fel

Vänligen vänd blad och berätta lite mer för oss om din familj.
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2.

1.

15) Vi är bra på att hitta nya sätt att hantera svåra saker

Vilka ord skulle bäst beskriva din
familj?……………………………………………………………………………………………………………………..
....……………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………….....
Vilket problem/utmaning förde dig/er till terapi?
Huvudproblemet är………………………………….………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Hur allvarligt är det? Vänligen markera ditt svar på linjen nedanför:
Inget problem alls
0

1

riktigt illa
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hur fungerar ni som familj?
Mycket bra
0

1

mycket dåligt
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tror du att den här terapin kommer att bli/har varit till hjälp?
Till stor hjälp
0

1

till ingen hjälp
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Några basfakta om dig:
Ålder.......................................................................................................................................................
Kön..........................................................................................................................................................
Födelseland..........................................................................................................................................
Utbildningsnivå...................................................................................................................................
Huvudsaklig sysselsättning.............................................................................................................
Personer som bor i ditt hem (ex ”dotter 12 år”, vänligen inga
namn).....................................................................................................................................................
Tack för att du tog dig tid
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