Kiddy-KINDLR

Hej,
vi skulle gärna vilja veta hur det står till med dig och hur dur mår just nu.
Vi har funderat ut några frågor som vi skulle vilja be dig att svara på.
 Jag läser upp varje fråga för dig,
 du funderar över hur det var förra veckan och
 väljer det svar som passar bäst för dig.

Det finns ingenting som är rätt eller fel. Det som är viktigt för oss är att
få höra vad du tycker.

Formuläret fylldes i:
______________________
år/ månad/dag
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Var snäll och berätta lite om dig själv först
Är du

 pojke eller  flicka?

Hur gammal är du?

_____

år

Hur många syskon har du?  0  1  2

3

4

5

 Fler än 5

Går du på dagis eller i nollan?
 dagis  nollan  inget av dem

Nu skall jag läsa upp ett exempel för dig::
När du hör meningen: “Förra veckan hade jag lust att äta glass“, kan du då säga mig
hur ofta det var så för dig?
Det finns 3 olika sätt att svara på: aldrig, ibland eller ganska ofta.
Alltså: Hur var det för dig?
Skulle du vilja säga: Förra veckan hade jag…
aldrig lust att äta glass,
hade jag ibland lust att äta glass eller
hade jag ganska ofta lust att äta glass
Det är barnet som skall svara! Om du får intrycket att barnet förstår
frågeschemat gå då vidare med fråga 1, annars upprepar du exemplet.
Det gjorde du riktigt bra. Nu sätter vi igång.
1. Först skulle vi vilja veta lite om din kropp, ...
Förra veckan ...

aldrig

ibland

ganska ofta

1.

... kände jag mig sjuk







2.

... hade jag ont i huvudet eller ont i magen







aldrig

ibland

ganska ofta

2. sedan lite om hur du känner dig ...
Förra veckan ...
1.

... skrattade jag och hade roligt







2.

... hade jag långtråkigt







© Kiddy-KINDLR / children / Swedish / Ravens-Sieberer & Bullinger / page 2

3. och vad du tycker om dig själv.
Förra veckan ...

aldrig

ibland

ganska ofta

1.

... var jag stolt över mig själv







2.

... gillade jag mig själv







4. I frågorna som kommer sedan handlar det om din familj ...
Förra veckan ...

aldrig

ibland

ganska ofta

1.

... kom jag bra överens med mina föräldrar







2.

... tyckte jag att det var roligt hemma







aldrig

ibland

ganska ofta

5. ... och sedan om dina kompisar.
Förra veckan ...
1.

... lekte jag med mina kompisar







2.

... kom jag bra överens med mina kompisar







6. Nu skulle jag vilja veta lite om dagis/nollan.
Förra veckan när jag var på dagis/ i nollan, ...

aldrig

ibland

ganska ofta

1.

... klarade jag av uppgifterna bra på dagis/ i
nollan







2.

... hade jag roligt på dagis/ i nollan







7. Är du på sjukhus just nu eller har du varit sjuk en längre tid?

 Ja

 Nej

var snäll och svara på de
6 frågorna som kommer
sedan
Förra veckan ...

då är du klar med alla
frågorna
aldrig

ibland

ganska ofta

1.

... var jag rädd att min sjukdom kunde bli värre







2.

... gjorde mig min sjukdom ledsen







3.

... kändes det bra fastän jag var sjuk







4.

... behandlade mig mina föräldrar som ett
småbarn för att jag var sjuk







5.

... ville jag att ingen skulle märka att jag var
sjuk







6.

... kom jag efter på dagis/ i nollan för att jag var
sjuk







TACK SÅ MYCKET FÖR ATT DU VILLE HJÄLPA TILL!
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