Kiddy-KINDLR

Hei,

vi vil gjerne vite hvordan du har det for tiden og hvordan du føler deg..
Derfor har vi tenkt ut noen spørsmål som vi ber deg svare på.
 Jeg leser hvert spørsmål opp for deg.,
 Du tenker over hvordan det var i siste uke, og
 forteller meg så det svaret som passer best for deg.
Det finnes ingen riktige eller gale svar.
Det som er viktig for oss, er din mening.

Skjema utfylt den:
______________________
Dag/måned/år
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Fortell oss så noe om deg selv.
Er du

 Jente

Hvor gammel er du?

______ år

 Gutt

Hvor mange søsken har du?  0  1  2
Går du i barnehagen eller i grunnskolen?
 Barnehagen

3

4

5

 Grunnskolen

 over 5

 Ingen av dem

Jeg leser opp et eksempel for deg.
Når du hører setningen: ”I den siste uken har jeg hatt lyst på iskrem”, kan du fortelle
meg hvor ofte du hadde det?
Det finnes tre svarmuligheter: aldri, av og til og ganske ofte.
Altså: Hvordan var det med deg?
Vil du si: I den siste uken har jeg…
aldri hatt lyst på iskrem,
har jeg av og til hatt lyst på iskrem, eller
har jeg ganske ofte hatt lyst på iskrem
Barnets svar! Hvis man har inntrykk av at barnet har forstått svarskjemaet,
fortsetter man med spørsmål 1, ellers gjentas eksempelet.
Dette gjør du velig bra. Nå starter vi.

1. Først vil vi vite noe om kroppen din, ...
I den siste uka...

aldri

av og til

ganske ofte

1.

... følte jeg meg syk







2.

... har jeg hatt vondt i hodet eller magen







aldri

av og til

ganske ofte

2. ... så noe om hvordan du føler deg
I den siste uka...
1.

... lo jeg mye og hadde det moro







2.

... kjedet jeg meg
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3. ... og hva du synes om deg selv.
I den siste uka...

aldri

av og til

ganske ofte

1.

... var jeg stolt av meg selv







2.

... likte jeg meg selv







4. I de neste spørsmålene handler det om din familie ...
I den siste uka...

aldri

av og til

ganske ofte

1.

... hadde jeg det bra sammen med foreldrene
mine







2.

... hadde jeg det hyggelig hjemme







aldri

av og til

ganske ofte

5. ... og så om venner.
I den siste uka...
1.

... lekte jeg med venner







2.

... hadde jeg det bra sammen med vennene
mine







6. Nå vil vi gjerne vite noe om grunnskolen/barnehagen.
I den siste uken da jeg var i grunnskolen/i
barnehagen,…

aldri

av og til

ganske ofte

1.

... har jeg greid oppgavene i grunnskolen/i
barnehagen







2.

... har jeg hatt det moro i grunnskolen/i
barnehagen







7. Er du for øyeblikket på sykehuset eller har du en langvarig sykdom?

 Ja

 Nei
da er du ferdig nå

vær vennlig å svar på de
neste seks spørsmålene
I den siste uka...

aldri

av og til

ganske ofte

1.

... var jeg redd for at sykdommen min kunne bli
verre







2.

... var jeg lei meg på grunn av sykdommen







3.

... taklet jeg sykdommen min godt







4.

... behandlet foreldrene mine meg som et lite
barn på grunn av sykdommen min







5.

... ville jeg ikke at noen skulle merke noe til
sykdommen min







6.

... gikk jeg glipp av noe på grunnskolen/i
barnehagen på grunn av sykdommen min







TUSEN TAKK FOR SAMARBEIDET!
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