Kiddo-KINDL

R

Hei!
Haluaisimme tietää miltä sinusta on tuntunut viime viikon aikana, joten olemme
tehneet muutamia kysymyksiä joihin pyytäisimme sinua vastaamaan.

 Lue jokainen kysymys huolella,
 mieti miten asiat ovat sujuneet viime viikon aikana,
 valitse jokaiselta riviltä vastaus joka sopii parhaiten ja pistä rasti ruutuun.
Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole.
Tärkeintä on mitä sinä ajattelet.
Esimerkiksi:



Viime viikon aikana kuuntelin mielelläni
musiikkia

ei kertaaharvoin
kaan





joskus



Kyselylomake täytetty:
______________________
päivä/kuukausi/vuosi
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usein

koko
ajan





Kerro seuraavaksi jotain itsestäsi. Rastita tai merkitse sopiva vastaus !
Olen

 tyttö

Olen

______ vuotias

Kuinka monta sisarusta sinulla on?
Millä luokalla olet?

 poika

 0  1  2  3  4  5  yli 5

______ luokalla

1. Ensiksi haluaisimme tietää jotain terveydestäsi ...
Viime viikon aikana ...

ei kertaaharvoin
kaan

joskus

usein

koko ajan

1.

... tunsin oloni sairaaksi











2.

... minulla oli kipuja











3.

... olin väsynyt ja uupunut.











4.

... tunsin oloni vahvaksi ja
kestäväksi











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

ei kertaaharvoin
kaan

joskus

usein

koko ajan

1.

... minulla oli hauskaa ja nauroin
paljon











2.

... minulla oli tylsää











3.

... olin yksinäinen











4.

... tunsin oloni pelokkaaksi











joskus

usein

koko ajan

3. ... ja sitten mitä olet ajatellut itsestäsi.
Viime viikon aikana ...

ei kertaaharvoin
kaan

1.

... olin ylpeä itsestäni











2.

... tunsin oloni hyväksi











3.

... olin tyytyväinen itseeni











4.

... minulla oli paljon hyviä ideoita
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4. Seuraavat kysymykset koskevat perhettäsi ...
Viime viikon aikana ...

ei kertaaharvoin
kaan

joskus

usein

koko ajan

1.

... tulin hyvin toimeen vanhempieni
kanssa











2.

... viihdyin kotona











3.

... meillä oli pahoja riitoja kotona











4.

... tunsin että vanhempani rajoittivat
tekemisiäni











joskus

usein

koko ajan

5. ... ja sitten jotain ystävistäsi.
Viime viikon aikana ...

ei kertaaharvoin
kaan

1.

... tein asioita ystävieni kanssa











2.

... ystäväni pitivät minusta











3.

... tulin hyvin toimeen ystävieni
kanssa











4.

... tunsin olevani erilainen kuin
muut











joskus

usein

koko ajan

6. Lopuksi haluaisimme tietää jotain koulustasi.
Viime kouluviikon aikana ...

ei kertaaharvoin
kaan

1.

... pärjäsin hyvin koulutehtävissä











2.

... koulu oli mielestäni
mielenkiintoista











3.

... olin huolissani tulevaisuudestani











4.

... pelkäsin saavani huonoja
arvosanoja tai numeroita











© Kiddo-KINDLR / adolescents / Ravens-Sieberer & Bullinger / 2000 / page 3

7. Oletko tällä hetkellä sairaalassa hoidettavana tai onko sinulla jokin
pidempiaikainen sairaus?

 Kyllä

 Ei

vastaa vielä seuraaviin 6
kysymykseen
Viime viikon aikana ...

nyt olet valmis
ei kertaaharvoin
kaan

joskus

usein

koko ajan

1.

... pelkäsin tulevani sairaammaksi











2.

... olin surullinen sairauteni takia











3.

... pärjäsin hyvin sairauteni kanssa











4.

... vanhempani kohtelivat minua
kuin pientä lasta sairauteni takia











5.

... en halunnut kenenkään
huomaavan sairauttani











6.

... jäin paitsi jostakin koulussa
sairauteni takia











PALJON KIITOKSIA SINULLE!
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