Kiddo-KINDL-R

Hei!
Vi vil gjerne vite hvordan du har det for tiden. Derfor har vi tenkt ut noen spørsmål
som vi ber deg svare på.

 Les først gjennom spørmålet.
 Tenk over hvordan du har hatt det den siste uka.
 Kryss i hver del av for det svaret som passer best på deg.
Det er ikke noe som heter riktig eller galt svar.
Det som er viktig for oss er din mening.

Et eksempel:



Den siste uka hadde jeg lyst til å høre på
musikk

aldri


sjelden av og til




Skjema utfylt den:
______________________
Dag/måned/år
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ofte

alltid





Fortell først litt om deg selv. Sett kryss eller fyll ut !
Jeg er

 Jente

 Gutt

Jeg er

______ år gammel

Hvor mange søsken har du?  0  1  2  3  4  5  over 5
Hva slags skole går du på?

 Barneskole
 Ungdomsskole
 Videregående, yrkes- og allmennfag
 Videregående, allmennfag (gymnas)
 privatundervisning

1. Først vil vi gjerne vite litt om den fysiske tilstanden din, ...
Den siste uka...

aldri

sjelden

av og til

ofte

alltid

1.

... følte jeg meg syk











2.

... hadde jeg smerter











3.

... var jeg trøtt og slapp











4.

... følte jeg meg sterk og full av
energi











2. ... så litt om hvordan du føler deg...
Den siste uka...

aldri

sjelden

av og til

ofte

alltid

1.

... lo jeg mye og hadde det moro











2.

... kjedet jeg meg











3.

... følte jeg meg alene











4.

... følte jeg meg engstelig eller
usikker











3. ... og hva du mener om deg selv.
Den siste uka...

aldri

sjelden

av og til

ofte

alltid

1.

... var jeg stolt av meg selv











2.

... følte jeg meg helt på topp











3.

... likte jeg meg selv











4.

... hadde jeg mange gode ideer











© Kiddo-KINDLR / adolescents / Norwegian / Ravens-Sieberer & Bullinger / 2000 / page 2

4. De neste spørsmålene handler om familien din ...
Den siste uka...

aldri

sjelden

av og til

ofte

alltid

1.

... kom jeg godt overens med
foreldrene mine











2.

... hadde jeg det hyggelig hjemme











3.

... kranglet vi hjemme











4.

... følte jeg at foreldrene mine
bestemte for mye over meg











5. ... og så om venner.
Den siste uka...

aldri

sjelden

av og til

ofte

alltid

1.

... gjorde jeg noe sammen med
venner











2.

... ble jeg godt likt av de andre











3.

... kom jeg godt overens med
vennene mine











4.

... følte jeg at jeg var annerledes
enn de andre











6. Så vil vi gjerne vite litt om skolen.
Den siste uka da jeg var på skolen
...
... klarte jeg oppgavene på skolen
godt

aldri

sjelden

av og til

ofte

alltid











2.

... syntes jeg at undervisningen var
god og interessant











3.

... var jeg bekymret for fremtiden
min











4.

... var jeg redd for å få dårlige
karakterer











1.
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7. Har du nettopp vært innlagt på sykehus eller vært syk i lengre tid?

 Ja

 Nei

vennligst svar på de neste 6 spørsmålene

Den siste uka...

da er du ferdig nå

aldri

sjelden

av og til

ofte

alltid

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 at ingen skulle merke
noe til sykdommen min











6.

... gikk jeg glipp av noe på skolen
på grunn av sykdommen min











TUSEN TAKK FOR AT DU VAR MED!!!
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