
Frågor kring progression kopplat till arbete/studier: 

Vet du vad du ska göra för att förbättra dina möjligheter att nå arbete/studier? 

1 2 3 4 5 

Jag vet inte hur 
jag ska göra. 

 

Jag vet till viss 
del vad jag ska 
göra. 

Jag vet ganska 
väl vad jag ska 
göra. 

Jag vet till stor 
del vad jag ska 
göra. 

Jag vet precis  
hur jag ska 
göra. 

Tror du att du kan klara av att arbeta/studera? 

1 2 3 4 5 

Jag tror inte att  
jag kan klara av 
att 
arbeta/studera. 
 
 

Jag är väldigt 
osäker på om 
jag kan klara  
av att 
arbeta/studera.  
 

Jag är osäker 
på om jag kan 
klara av att  
arbeta/studera.   
 

Jag är 
någorlunda  
säker på att jag 
kan klara av att 
arbeta/studera.  

Jag är helt 
säker på att jag 
kan klara av att 
arbeta/studera. 
 

Tror du att dina kompetenser kan användas på en arbetsplats? 

1 2 3 4 5 

Jag tror inte att 
jag har någon 
kompetens att 
erbjuda en 
arbetsplats.   
 

Jag tvivlar starkt 
på att jag har 
någon  
kompetens att 
erbjuda en 
arbetsplats.  
 

Det varierar. 
Ibland blir jag 
osäker på om 
jag har någon 
kompetens att 
erbjuda eller 
inte. 

Jag är för det 
mesta säker på 
att jag har 
kompetens att 
erbjuda en 
arbetsplats. 
 

Jag är säker på  
att jag har stor 
kompetens att 
erbjuda en  
arbetsplats. 
 

Hur fungerar det för dig att samarbeta med andra? 

1 2 3 4 5 

Jag tycker det 
är väldigt svårt 
att samarbeta 
med andra.  

Jag har ofta  
svårt att 
samarbeta  
med andra 

Det varierar. 
Ibland är det 
svårt och ibland 
är det enkelt. 

Jag tycker 
oftast att det är 
lätt att sam-
arbeta med 
andra. 

Jag tycker det 
är väldigt lätt att 
samarbeta med 
andra.  

Hur kan du hantera ditt vardagsliv och eventuella utmaningar i det, i relation till 
arbete/praktik eller utbildning? 

1 2 3 4 5 

Mitt vardagsliv 
hindrar mig helt 
och hållet från  
arbete/studier 
 

Vardagslivet 
sätter enorma 
begränsningar 
för att jag ska 

Det varierar.  
Ibland funkar 
det, ibland inte. 

Det hindrar mig 
inte, men kan 
ibland sätta 
begränsningar 

Mitt vardagsliv 
hindrar mig inte 
från att 
arbeta/studera 

Hur kan du hantera dina hälsoutmaningar (fysiskt och psykiskt) i relation till 
arbete/studier? 

1 2 3 4 5 

Min 
hälsoutmaning 
hindrar mig 
helt och hållet 
från att 
arbeta/studera. 
 

Min 
hälsoutmaning 
sätter enorma 
begränsningar 
för att jag ska  
 

Det varierar. 
Ibland är det 
svårt. Kanske 
med rätt  
typ av hjälp och 
stöd. 

Min 
hälsoutmaning 
hindrar mig inte 
men kan ibland 
sätta 
begränsningar 

Min 
hälsoutmaning 
hindrar mig 
inte från att 
arbeta/studera.  
 

 


