ID: __ __ __ __ __

Kiddy-KINDLR
Föräldraversion

Vi vill tacka barnets föräldrar för att ni har
förklarat er beredda att fylla i detta frågeformulär. Det behandlar ert barns
välbefinnande, hälsa och allmänna livskvalitet.
När ni svarar på frågorna vill vi be er att tänka på följande:
 läs noga igenom varje fråga,
 fundera över hur ert barn kände sig under förra veckan,
 kryssa på varje rad för det svar som passar bäst till ert barn.

Ett exempel:

Förra veckan ...
... sov mitt barn bra.

Mitt barn är:

flicka 

aldrig

sällan

ibland

ofta

alltid











pojke 

Barnets ålder: ___ år
Du är:

barnets mamma 

barnets pappa 

annan person 

______________
datum som formuläret fylldes i __ / __ / __ (år/ månad/dag)
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1. fysiskt välbefinnande

Förra veckan ...

aldrig

sällan

ibland

ofta

alltid

1. … kände sig mitt barn sjukt











2.











3. … kände sig mitt barn trött och
hängigt











4. ... var mitt barn fullt av energi och
uthållighet











... hade mitt barn ont i huvudet eller
ont i magen

2. mentalt välbefinnande

Förra veckan ...

aldrig

sällan

ibland

ofta

alltid











2. ... hade mitt barn inte lust att göra
någonting











3. ... kände sig mitt barn ensamt











4. ... kände sig mitt barn ängsligt eller
osäkert











aldrig

sällan

ibland

ofta

alltid

1.

... hade mitt barn roligt och skrattade
mycket

3. självkänsla

Förra veckan ...
1.

... var mitt barn stolt över sig självt











2.

... kände sig mitt barn väl till mods











3.

... tyckte mitt barn bra om sig självt











4.

... var mitt barn fullt av idéer











aldrig

sällan

ibland

ofta

alltid

4. familj

Förra veckan ...
1.

... kom mitt barn bra överens med oss
föräldrar











2.

... kände sig mitt barn väl till mods
hemma











3.

... bråkade vi mycket hemma











4.

... yckte mitt barn att jag bestämde för
mycket
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5. kamrater

Förra veckan ...

aldrig

sällan

ibland

ofta

alltid

1.

... lekte mitt barn med sina kamrater











2.

... kände sig mitt barn omtyckt av sina
kamrater











3.

... kom mitt barn väl överens med sina
kamrater











4.

... hade mitt barn känslan av att vara
annorlunda än de andra











6. förskola / 6-årsverksamhet

Förra veckan när mitt barn var i
förskolan/ i 6-årsverksamheten, ...

aldrig

sällan

ibland

ofta

alltid

1.

... klarade mitt barn av uppgifterna bra
i förskolan/ i 6-årsverksamheten











2.

... tyckte mitt barn det var roligt i
förskolan/ i 6-års-verksamheten











3.

... såg mitt barn fram emot förskolan/
6-årsverksamheten











4.

... gjorde mitt barn många fel i
småuppgifter och hemuppgifterna











aldrig

sällan

ibland

ofta

alltid

7.

Förra veckan ...
1.

... var mitt barn gnälligt och på dåligt
humör











2.

... åt mitt barn med god aptit











3.

... kunde jag vara tålmodig och
förstående mot mitt barn











4.

... var mitt barn spänt











5.

... sov mitt barn gott











6.

... bråkade mitt barn och for runt











7.

... grät mitt barn lätt











8.

... var mitt barn glatt och på gott humör











9.

... var mitt barn uppmärksamt och
kunde koncentrera sig bra
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10. ... var mitt barn tankspritt och lät sig
distraheras lätt











11. ... tyckte mitt barn om att vara
tillsammans med andra barn











12. ... skällde jag på mitt barn











13. ... gav jag mitt barn beröm











14. ... hade mitt barn problem med lärare,
förskollärare och annan personal











15. ... var mitt barn nervöst och otåligt











16. ... var mitt barn piggt och på gott
humör











17. ... gnällde mitt barn för att det hade ont











18. ... sökte mitt barn aktivt kontakt med
andra











19. ... lyckades allt som mitt barn tog sig
för











20. ... blev mitt barn snabbt på dåligt
humör











21. ... började mitt barn gråta lätt











22. ... var mitt barn mycket retligt











8. Är ditt barn på sjukhus just nu eller har det varit sjukt en längre tid?
 Ja

 Nej

var vänlig att svara på de
följande 6 frågorna
Förra veckan ...

det var den sista
frågan
aldrig

sällan

ibland

ofta

alltid

1.

... var mitt barn oroligt för att sjukdomen
kunde bli värre











2.

... var mitt barn nedstämt på grund av
sjukdomen











3.

... kom mitt barn väl tillrätta med
sjukdomen











4.

... behandlade jag mitt barn som om
det vore mindre på grund av
sjukdomen











5.

... ville mitt barn att ingen skulle lägga
märke till sjukdomen











6.

... kom mitt barn efter i förskolan/ i 6års-verksamheten på grund av
sjukdomen











Tack så mycket för att ni ville hjälpa till
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