A2, A4, A6

’Aktuelle emner’ betyder her, emner med samfundsmæssig relevans. Det
inkluderer IKKE underholdning, sladder, sport, fiktion etc.

B3

En person, der slet ikke følger med i politik og ikke kan svare skal have
en kode 8

B4-B10

Spørgsmålene skal stilles som de er formuleret i skemaet. I skal ikke
forsøge at konkretisere spørgsmålene. IP må prøve at tage stilling til
dem, akkurat som de er stillet

B15

Arbejde (lønnet eller ulønnet) i organisation eller forening, hvor man
selv synes man prøver at forbedre forholdene i Danmark eller forebygge
samfundsmæssige problemer. Kan godt være eksempelvis frivilligt
arbejde i sportsforeninger, men IKKE bare almindeligt medlemskab af
sportsklub etc.

B23

Venstre i betydningen ’venstrefløj’ (traditionelt set Enhedslisten, SF og
Socialdemokratiet) – IKKE partiet Venstre.

B28

Der skal ikke tænkes på de økonomiske muligheder for at gennemføre
uddannelsen

B29

Sundhedssektoren omfatter hospitaler, sygehuse, hospice, praktiserende
læger, speciallæger, hjemmesygepleje (men IKKE hjemmehjælp),
sundhedsplejersker.

B35

Det er IP’s egen definition eller forståelse af ”samme etniske gruppe”

B36

Det er IP’s egen definition eller forståelse af ”anden etnisk gruppe”

B37

Det er IP’s egen definition eller forståelse af ”de fattigere lande uden for
Europa”

C14

Vær opmærksom på, at det er udsagnet ”man kan aldrig retfærdiggøre
tortur”, IP skal tage stilling til. Svarkategorierne enig betyder således at
man er imod brugen af tortur.

C20

Hvis IP svarer ”kristen”, ”almindelig kristen”, ”folkekirken” el. lign.
koder I det som ”Protestantisk” (= svar 2). I behøver IKKE tjekke med
IP

C22:

Hvis IP kun går i kirke juleaften eller ved juletid er det svarkode 5.

C27a + C27b

Du skal kun læse ”Hvilket statsborgerskab har du?” op én gang, og så
selv kode og skrive.

C29a + C29b

Hvis IP ikke er født i Danmark: Du skal kun læse ”I hvilket land er du
født?” op én gang, og så selv kode og skrive.

C31

Hvis IP taler mere end 2 sprog, skal det kodes som 2 sprog. I C31a og
C31b skriver du de to sprog IP nævner først.

C34 + C34a

Hvis far ikke er født i Danmark: Du skal kun læse ”I hvilket land er din
far født?” op én gang, og så selv kode og skrive.

C36 + C36a

Hvis mor ikke er født i Danmark: Du skal kun læse ”I hvilket land er din
mor født?” op én gang, og så selv kode og skrive.

D8 og D9

Alt efter om IP er en kvinde eller mand læser du den relevante del af
sætningen op.

D27a/b-D30a/b

Her er fokus den ideelle alder.

D27a/b-D30a/b

Svarkoden ”Ingen ideel alder” (777) skal bruges, hvis IP siger ”det
kommer an på…”, ”det er forskelligt…”, ”det kan man ikke sige…” etc.

D31a/b-D36a/b

Her er fokus, hvornår man er for ung.

D31a/b

Dette spørgsmål bærer præg af, at det er en international undersøgelse. I
dansk sammenhæng er det et lidt besynderligt spørgsmål at stille. Der er
ikke andet at sige end, at I må forsøge at få det besvaret så godt som
muligt. Svarkategorien ”aldrig for ung” skal forstås bogstaveligt (= IP
mener man egentlig overhovedet ikke behøver gå i skole). Der vil derfor
sandsynligvis være mange ”ved ikke” svar til dette spørgsmål.

D33a-36a

Svarkoden ”Aldrig for ung” (777) skal bruges, hvis IP siger ”det
kommer an på…”, ”det er forskelligt…”, ”det kan man ikke sige…” etc.

D37a/b-D39a/b

Her er fokus, hvornår man er for gammel.

D37a/b-D39a/b

Svarkoden ”Aldrig for gammel” (777) skal bruges, hvis IP siger ”det
kommer an på…”, ”det er forskelligt…”, ”det kan man ikke sige…” etc.

D40a-D44a

IP’s egen personlige mening.

D45a-D51a

Hvad IP tror de fleste andre folk mener.

D53

Alle indkomstkilder; pension, løn, aktieudbytte etc.

E1

Frivillige og velgørende foreninger kan være alle slags foreninger, også
sportsforeninger. Men kun hvis IP har arbejdet som frivillig hjælper,
træner etc. (Gælder IKKE hvis IP kun har været medlem eller har fået
løn for sit arbejde).

E2

”Andre” kan være naboer, venner, skolekammerater, bekendte og
tilfældige mennesker.

E4-E7

Hvis det virker bedre for dig, kan du godt nøjes med at læse selve
udsagnet op. Du behøver ikke hver gang at sige ”Hvor enig eller uenig er
du…”

E15

I betydningen følte sig sløv og manglede motivation.

E23-E30

Hvis det virker bedre for dig, kan du godt nøjes med at læse selve
udsagnet op. Du behøver ikke hver gang at sige ”Hvor enig eller uenig er
du…”

E33-E34

Angiv svar for dem i familien IP tilbringer mest tid sammen med.

E40-E45

Hvis det virker bedre for dig, kan du godt nøjes med at læse selve
udsagnet op. Du behøver ikke hver gang at sige ”Hvor enig eller uenig er
du…”

F1-F4

IP noteres først. Derefter noteres personerne i husstanden en af gangen
efter alder, de ældste først.

F1-F4

Som vi talte om på mødet, er det vigtigt I lige bliver fortrolige med disse
spørgsmål inden I tager ud og interviewer. Læg mærke til, at der øverst
på skærmen hele tiden står, hvad nummer person I er i gang med at
udfylde. I behøver IKKE at læse teksten op præcis som den står på
skærmen (”den tredjeældste af de ØVRIGE beboere” etc.), prøv at gøre
det så mundret som muligt.

F6:

Svarkategorierne deler sig over flere skærmbilleder – huske at klike
videre så du ser alle svar.

F6

Grunden til, at vi har nogle andre opdelinger end normalt er, at der jo er
tale om en fælles europæisk undersøgelse.
Mellem kode 5, 6 og 7 skelnes på grundlag af, hvor længe uddannelsen
var beregnet til at vare.

F6a

IP må selv afgøre, hvor hun/han har sine højeste faglige kvalifikationer

F7

Børnehaveklasse tæller ikke med som uddannelse

F7

Husk at gøre IP opmærksom på, at obligatorisk skolegang/folkeskole
skal medregnes. Det er den faktiske tid, som IP har brugt uanset
uddannelsens normering.

F8a

Fejl: Slet dette punkt i den generelle instruktion I har fået.

F8a

Sort arbejde tælles ikke med

F8a/b/c

Uddannelsessøgende placeres under kode 2, uanset hvor meget
erhvervsarbejde de har i 8a
Midlertidigt syge placeres som i arbejde, hvis de er sygemeldt fra
arbejde. Hvis de er sygemeldt fra arbejdsløshed kodes de som
arbejdsløse
Ikke jobsøgende ledige kodes 4
Førtidspensionister er på pension
Personer i aktivering mv kodes som arbejdsløse (03 eller 04)

F11

Det sidste regulære job, ikke efterlønsmodtagerens 200 timer

F12-F25

Brug ”er” eller ”var” alt efter om IP lige nu er i arbejde eller ej.

F15-20

Selvstændige kan også besvare disse spørgsmål. Tænk på dem som
direktører i et A/S

F30

A-kasse er ikke nok til et ”ja”. Det skal være
fagforening/brancheorganisation

F31

SU, orlov, sygedagpenge, uddannelsesgodtgørelse ol. Kodes 6

F32

Alle de indkomster man har fra alle mulige kilder, fx også alle sociale
ydelser i form af penge. Skøn over indkomsten for 2006.

F32c

Svarkategorierne deler sig over flere skærmbilleder – huske at klike
videre så du ser alle svar.

F34

Lån alle mulige steder fra, fx familie, venner, banker, kreditforeninger

F36

Svarkategorierne deler sig over flere skærmbilleder – huske at klike
videre så du ser alle svar.

F37c

Se F8c

F54

En selvstændig landmand, en selvstændig fiskeskipper o.l. ville jeg
placere som kode 8

F56

En medhjælpende ægtefælle uden fast løn kodes som selvstændig

F61

Folk på pension, efterløn ol kan umiddelbart kodes 2 – de har jo ikke
været på kursus af hensyn til arbejdet

I9

Det er dine kommentarer, ikke IP’s

