Kiddy-KINDLR

Hei,
Haluaisimme tietää miltä sinulle kuuluu ja miltä sinusta tuntuu. Sitä varten
olemme tehneet muutamia kysymyksiä joihin pyytäisimme sinua
vastaamaan.
 Luen sinulle kysymyksen kerrallaan,
 mieti miten asiat ovat sujuneet viime viikon aikana,
 kerro sitten minulle mikä vastausvaihtoehdoista sopii parhaiten.
Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole. Tärkeintä on mitä sinä ajattelet.
Kyselylomake täytetty:
______________________
päivä/kuukausi/vuosi
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Kertoisitko ensiksi jotain itsestäsi
Oletko

 tyttö vai  poika?

Kuinka vanha olet?

_____ vuotias

Kuinka monta sisarusta sinulla on?

0

1

2

3

4

5

 yli 5

Käytkö päiväkodissa tai esikoulussa?
 päiväkoti
 esikoulu
 ei kumpikaan

Luen sinulle nyt esimerkin:
Jos sanon sinulle: ”Viime viikon aikana halusin syödä jäätelöä“, kertoisitko kuinka usein
sinä halusit syödä jäätelöä?
Vastausvaihtoehtoja on 3: ei kertaakaan, joskus ja hyvin usein
Eli, miten se olikaan?
Sanoisitko: viime viikon aikana…
en halunnut kertaakaan syödä jäätelöä,
halusin joskus syödä jäätelöä
halusin hyvin usein syödä jäätelöä

Lapsen vastaus! Jos lapsi tuntuu ymmärtäneen vastausmenetelmän voit jatkaa
kysymyksellä 1. Muussa tapauksessa toista esimerkki.
Sen osasit hyvin. Nyt sitten aloitetaan.
1. Ensiksi haluaisimme tietää jotain terveydestäsi, ...
Viime viikon aikana ...
1.

... tunsin oloni sairaaksi

2.

... minulla oli pää- tai vatsakipua

ei
kertaakaan
n




hyvin
usein






joskus



2. ... sitten jotain siitä miltä sinusta on muuten tuntunut ...
Viime viikon aikana ...

ei
kertaakaan

joskus

hyvin
usein

1.

... minulla oli hauskaa ja nauroin paljon







2.

... minulla oli tylsää
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3. ... ja sitten mitä olet ajatellut itsestäsi.
ei
kertaakaan


Viime viikon aikana ...
1.

... olin ylpeä itsestäni

2.

... olin tyytyväinen itseeni



hyvin
usein






joskus



4. Seuraavat kysymykset koskevat perhettäsi ...
Viime viikon aikana ...
1.

... tulin hyvin toimeen vanhempieni kanssa

2.

... kotona tuntui mukavalta

ei
kertaakaan




hyvin
usein






joskus



5. ... ja seuraavaksi jotain ystävistäsi.
Viime viikon aikana ...
1.

... leikin ystävieni kanssa

2.

... tulin hyvin toimeen ystävieni kanssa

ei
kertaakaan




hyvin
usein






joskus



6. Seuraavaksi haluaisimme tietää jotain päiväkodistasi/esikoulustasi.
Viime päiväkoti / esikoulu viikon aikana...

ei
kertaakaan

joskus

hyvin
usein

1.

... pärjäsin hyvin tehtävissä jotka minulle
annettiin päiväkodissa/esikoulussa







2.

... päiväkodissa/esikoulussa oli mukavaa olla







7. Oletko juuri nyt sairaalassa hoidettavana tai onko sinulla jokin
pidempiaikainen sairaus?

 Kyllä

 Ei

vastaa vielä seuraaviin
kysymyksiin
Viime viikon aikana ...

kyselylomake on nyt
valmis
ei
kertaakaan


joskus

hyvin usein





1.

... pelkäsin tulevani sairaammaksi

2.

... olin surullinen sairauteni takia







3.

... tulin hyvin toimeen sairauteni kanssa







4.

... vanhempani kohtelivat minua kuin vauvaa
sairauteni takia







5.

... en halunnut kenenkään huomaavan
sairauttani







6.

... jäin paitsi jostakin päiväkodissa/esikoulussa
sairauteni takia







PALJON KIITOKSIA SINULLE!
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