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Det er aftalt, at der skal foretages progressionsmålinger i satspuljeprojektet 'Flere
skal med'. Nedenfor følger en spørgeramme til brug for progressionsmåling i projektet.
Der er udvalgt i alt 11 spørgsmål til spørgerammen, som er struktureret efter nedenstående overskrifter. Der stilles ingen spørgsmål til sagsbehandlerne i projektet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tro på egne evner
Helbredsmestring
Arbejdsmarkedsidentitet, mening og retning
Samarbejde på arbejdspladsen eller uddannelsen
Relationer til fagprofessionelle
Privat netværk

(2 spørgsmål)
(2 spørgsmål)
(4 spørgsmål)
(1 spørgsmål)
(1 spørgsmål)
(1 spørgsmål)

Spørgeramme

Faktor 1: Tro på egne evner
1.

Tror du, du kan klare et arbejde: Fleksjob, deltid, fuldtid? (Sæt x)
 Jeg er helt sikker på, at jeg kan klare at have et arbejde
 Jeg er nogenlunde sikker på, at jeg kan klare et arbejde
 Jeg er usikker på, om jeg kan klare at arbejde
 Jeg tvivler meget på, at jeg kan klare et arbejde
 Jeg tror slet ikke, at jeg kan klare et arbejde
Kilde: Formuleret på baggrund af BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP)
2.

Tror du, dine kompetencer kan bruges på en arbejdsplads? (Sæt x)
 Jeg er sikker på, at jeg har masser at tilbyde en arbejdsplads
 Jeg er for det meste sikker på, at jeg har noget at tilbyde en arbejdsplads
 Det svinger meget. Jeg er indimellem usikker på, om jeg har noget at tilbyde en
arbejdsplads
 Jeg tvivler meget på, at jeg har noget at tilbyde en arbejdsplads
 Jeg tror ikke, at jeg har noget at tilbyde en arbejdsplads
Kilde: BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP)

Faktor 2: Helbredsmestring
3.

Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred (fysisk og psykisk) i forhold til at
kunne varetage et arbejde: Fuldtid, deltid, fleksjob? (Sæt x)
 Mit helbred er ikke i vejen for, at jeg kan arbejde
 Mit helbred er ikke i vejen for, at jeg kan arbejde, men kan sætte enkelte begrænsninger
 Det svinger. Indimellem gør mit helbred det svært at arbejde
 Mit helbred sætter store begrænsninger for, at jeg kan arbejde
 Mit helbred forhindrer, at jeg kan arbejde
Kilde: Formuleret på baggrund af BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP)
4.

Har du overskud i hverdagen til at fokusere på arbejde, herunder praktikforløb?
(Sæt x)
 Jeg kan sagtens overskue at fokusere på det
 Jeg kan for det meste overskue at fokusere på det
 Det svinger. Nogle gange kan jeg overskue det, andre gange ikke
 Jeg kan for det meste ikke overskue at fokusere på det
 Jeg kan næsten aldrig overskue at fokusere på det
Kilde: Formuleret på baggrund af BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP)

Faktor 3: Arbejdsmarkedsidentitet, mening og retning
5.

Har du en ide om, hvilket arbejde du gerne vil have? (Sæt x)
 Jeg ved lige, hvilket job jeg gerne vil have
 Jeg har en ide om, hvilke typer af job jeg gerne vil have
 Det svinger. Nogle gange har jeg en klar ide, andre gange ikke
 Jeg har nogle få men uklare idéer om, hvilke typer af job jeg gerne vil have
 Jeg aner ikke, hvilke typer af job jeg gerne vil have
Kilde: BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP)
6.

Ved du, hvad du skal gøre for at forbedre dine muligheder for at få et arbejde?
(Sæt x)
 Jeg ved helt klart, hvad jeg skal gøre for at nærme mig et arbejde
 Jeg ved en del om, hvad jeg skal gøre for at nærme mig et arbejde
 Jeg ved nogenlunde, hvordan jeg kan nærme mig et arbejde, men er også noget i
tvivl
 Jeg ved kun lidt om, hvordan jeg kan nærme mig et arbejde
 Jeg ved ikke, hvordan jeg kan nærme mig et arbejde
Kilde: BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP)
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7.

Har du en klar og meningsfuld plan for, hvordan du kan komme i gang med at
arbejde? (Sæt X)
 Jeg har en helt klar og meningsfuld plan for, hvordan jeg kan komme i gang.
 Jeg har en nogenlunde klar og meningsfuld plan for, hvordan jeg kan komme i
gang
 Det svinger. Nogle gange oplever jeg, at jeg har en klar og meningsfuld plan. Andre gange ikke
 Jeg oplever sjældent, at jeg har en klar og meningsfuld plan for, hvordan jeg kan
komme i gang
 Jeg har ikke en klar og meningsfuld plan for, hvordan jeg kan komme i gang med
at arbejde
Kilde: Formuleret med inspiration fra brobygning og empowerment.
8.

Hvis du er på en arbejdsplads (også praktik): Oplever du, at du får ansvar for
dine egne arbejdsopgaver (sæt x)
 Jeg får i høj grad ansvar for mine egne arbejdsopgaver
 Jeg får i nogen grad ansvar for mine egne arbejdsopgaver
 Det afhænger af opgaven. Nogle gange får jeg ansvar. Andre gange ikke
 Jeg får sjældent ansvar for mine egne arbejdsopgaver
 Jeg får stort set aldrig ansvar for mine egne arbejdsopgaver
 Jeg er ikke på en arbejdsplads
Kilde: Formuleret med inspiration fra den kvalitative analyse i empowermentevalueringen.

Faktor 4: Samarbejde på arbejdspladsen eller uddannelsen
9.

Hvor god er du til at samarbejde med andre? (Sæt x)
 Jeg har rigtig nemt ved at samarbejde med andre
 Jeg har for det meste nemt ved at samarbejde med andre
 Det svinger. Nogle gange er jeg god til det, andre gange ikke
 Jeg har tit svært ved at samarbejde med andre
 Jeg har rigtig svært ved at samarbejde med andre
Kilde: BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP)

Faktor 5: Relationer til fagprofessionelle
10. Har du adgang til en person (mentor, sagsbehandler osv.), som lytter til dig og
hjælper dig, når du har behov for det? (Sæt x)
 Jeg har adgang til en person, som altid lytter til mig og hjælper mig, når jeg har behov for det
 Jeg har i nogen grad adgang til en person, som lytter til mig og hjælper mig, når jeg
har behov for det
 Det svinger. Nogle gange oplever jeg at have adgang til en person, der lytter til mig
og hjælper mig. Andre gange ikke
 Jeg oplever sjældent have adgang til en person, der lytter til mig og hjælper mig
 Jeg har ikke adgang til en person, der lytter til mig og hjælper mig
Kilde: Formuleret med inspiration fra den kvalitative analyse i empowermentevaluerigen.
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Faktor 6: Privat netværk
11. Har du støtte fra familie, venner eller andre, når du har brug for hjælp? (Sæt x)
 Min familie/venner/andre støtter mig meget
 Min familie/venner/andre støtter mig for det meste
 Det svinger. Nogle gange støtter familie/venner/andre, andre gange ikke
 Min familie/venner/andre støtter mig ikke særlig tit, når jeg har behov for det
 Min familie/venner/andre støtter mig næsten aldrig, når jeg har behov for det
Kilde: Formuleret på baggrund af BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP)
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