«2–5»
POHJOISMAINEN KYSELYLOMAKE
LAPSEN KEHITYKSESTÄ JA KÄYTTÄYTYMISESTÄ
Pienten lasten kysely 2–5-vuotiaille
Tässä kyselylomakkeessa kuvaillaan yksityiskohtaisesti lapsen kehityksen eri osa-alueilla ilmeneviä vaikeuksia, kykyjä ja
käyttäytymistapoja. Lapset ovat erilaisia ja pienten lasten taidot voivat vaihdella paljonkin eri ikävaiheissa.
Pyydämme Sinua raportoimaan kuinka koet lapsesi käyttäytyvän verrattuna muihin samanikäisiin lapsiin. Vastaa sen
mukaan miten arvoit lapsesi käyttäytymisen viimeisten 3 kk aikana
Laita rasti sen vastausvaihtoehdon mukaan, joka vastaa yleistä käsitystäsi lapsestasi (Ei sovi ollenkaan, Sopii joskus /
jonkin verran, Sopii hyvin). Jos väittämä ei mielestäsi ole arvioitavissa esim. lapsen iän takia, kirjoita marginaaliin ”ei
arvioitavissa”
Lomakkeessa kysytään myös aiheuttaako lapsen toimintatapa ongelmia arjessa. Arvioi yleisesti arjessa näkyvä haitta
osa-alue kerrallaan ottaen huomioon kuinka paljon haittaa aiheutuu lapselle itselleen, perheelle, tai päivähoidossa.
Näissä kysymyksissä on neljä vastausvaihtoehtoa: Ei lainkaan – Vähän - Aika paljon – Erittäin paljon.
On tärkeää, että vastaat koko kyselyyn, jotta lapsesta muodostuu mahdollisimman kattava kuva. Voit mielellään
kirjoittaa omia vapaamuotoisia kommentteja lomakkeen loppuun.

Lapsen nimi: …….………………………………………………………
Syntymäaika: …………………………………
Lomakkeen täyttäjä: äiti



isä



muu



Kuka?............................................

Päiväys: ………………………………………

Lomakkeen laatijat: Björn Kadesjö, Göteborg, Carmela Miniscalco, Göteborg, Bibbi Hagberg, Göteborg, Christopher
Gillberg, Göteborg
Suomenkielinen versio: Diana Cavonius, Hanna Raaska.
Lomakkeen kopiointi omaan käyttöön sallittu.

Ammattilaiselle: Lomakkeen käyttö edellyttää tietoa lasten normaalista ja poikkeavasta kehityksestä sekä perustietoja
psykometriikasta. Lomakkeen tarkoitus on selvittää vanhempien käsitystä lapsensa vahvuuksista ja vaikeuksista
kehityksen eri alueilla. Se ei yksistään ole tarkoitettu diagnostisia päätöksiä varten.
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Ei sovi
ollenkaan

Lapsella on / Lapsi / Lapsen on

Sopii joskus/
Jonkin verran

Sopii
hyvin

Karkeamotoriikka; miten lapsi käyttää kehoaan eri toiminnoissa
1. vaikeaa oppia uusia liikunnallisia taitoja
2. vaikeaa potkia palloa
3. vaikeaa juosta ketterästi.
4. vaikeaa ajaa kolmipyöräisellä
5. epävarmuutta tasapainon ylläpitämisessä
6. kompastelee ja kaatuilee herkästi.
7. on kömpelö liikkeissään.
8. vaikea heittää ja ottaa kiinni isoa palloa




















































Hienomotoriikka; miten lapsi toimii käsillään
9. vaikeuksia poimia, liittää yhteen ja käsitellä pieniä esineitä
10. vaikeuksia käyttää lusikkaa
11. vaikeuksia napittaa vaatteita pukiessa
12. kätisyys ei ole vielä vakiintunut eli on vaihdellen oikea- ja vasenkätinen
13. vaikeuksia rakentaa palikoista torni
14. vaikeuksia avata kierrettävä korkki
15. vaikeuksia leikata paperia saksilla
Vaikuttavatko motoriset vaikeudet lapsesi toimintaan arjessa?
Ei lainkaan



Vähän



Aika paljon



Erittäin paljon



Tarkkaavaisuus ja keskittymiskyky; lapsen kyky olla tarkkaavainen ja keskittynyt leikkiessä ja muussa

toiminnassa

16. on usein tarkkaamaton
17. vaikeuksia ylläpitää tarkkaavaisuutta leikkitehtävissä ja toiminnoissa.
18. ei tunnu kuuntelevan, mitä hänelle sanotaan.
19. vaikeuksia saattaa aloitetut tehtävät loppuun, siirtyilee yhdestä tehtävästä toiseen
20. vaikeuksia tietää miten jokin toiminto viedään alusta loppuun (esim mitä tehdään
ensin)
21. väsyy tai välttää tehtäviä, jotka vaativat sitkeyttä
22. kadottaa tavaroita
23. häiriintyy herkästi(esim. äänistä kuten toisten puheesta, ohimeneviän auton äänistä)
24. unohtaa missä hänen tavaransa ovat.
Vaikuttavatko tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet lapsesi toimintaan arjessa?
Ei lainkaan  Vähän  Aika paljon  Erittäin paljon 
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Ei sovi
ollenkaan

Lapsella on / Lapsi / Lapsen on

Sopii joskus/
Jonkin verran

Sopii
hyvin

Ylivilkkaus ja impulsiivisuus; lapsen impulsiivisuus tai taipumus olla liian aktiivinen
25. liikehtii jatkuvasti (esim. hypistelee tavaroita).
26. vaikeuksia istua paikoillaan tuolilla (esim. vääntelehtii, kiemurtelee, nousee ylös
kävelemään).
27. on jatkuvasti menossa, juoksentelee, roikkuu ja kiipeilee tilanteeseen nähden
sopimattomalla tavalla.
28. vaikeaa leikkiä hiljaa ja rauhallisesti.
29. on jatkuvasti täydessä vauhdissa, toimii ylikierroksilla
30. puhuu, tekee ääniä, hölisee koko ajan.
31. keskeyttää jatkuvasti aikuisten keskustelun
32. vaikea odottaa vuoroaan (esim leikkiessä, päivähoidossa tai ruokaillessa)
33. käyttäytyy impulsiivisesti ja arvaamattomasti (esim juoksee pois vanhempien luota,
juoksee tielle)
























































































Vaikuttavatko ylivilkkaus tai impulsiivisuus lapsesi toimintaan arjessa?
Ei lainkaan



Vähän



Aika paljon



Erittäin paljon



Passiivisuus/alivilkkaus; lapsen alivilkkaus tai taipumus olla liian passiivinen
34. vaikeuksia ryhtyä uuteen tehtävään tai toimeen.
35. on usein ”omissa maailmoissaan”
36. on hyvin passiivinen
37. vaikea lopettaa toimintaa, ei saa tehtäviä valmiiksi

Vaikuttavatko passiivisuus tai alivilkkaus lapsesi toimintaan arjessa?
Ei lainkaan



Vähän



Aika paljon



Erittäin paljon



Kehon hahmotus ; miten lapsi reagoi erilaisiin aistimuksiin
38. vaikeuksia löytää perille määränpäähän, jopa tutuissa paikoissa.
39. toistuvasti törmäilee vastaan tullessaan toisiin ihmisiin tai tavaroihin tai ollessaan
ahtaassa tilassa
40. vaikea matkia toisten liikkeitä
41. vaikea tehdä omalle ikäryhmälle suunnattuja palapelejä
42. reagoi poikkeuksellisen voimakkaasti ääniin, makuihin, hajuihin, kylmään tai kuumaan
43. reagoi poikkeuksellisen vähäisesti ääniin, makuihin, hajuihin, kylmään tai kuumaan
44. on poikkeuksellisen herkkä kosketukselle (esim. hiusten kampaaminen, suihku,
hiusten pesu)
45. yllättäviä pelkoja (esim pölynimuri, korkeuserot, parta)
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Ei sovi
ollenkaan

Lapsella on / Lapsi / Lapsen on

Sopii joskus/
Jonkin verran

Sopii
hyvin

Muisti; lapsen kyky muistaa
46. vaikea muistaa mihin on laittanut lempilelunsa
47. vaikea muistaa ystäviensä tai tuttujen lelujen nimiä
48. vaikea muistaa tunnettuja loruja, lauluja, liikuntaleikkejä
49. vaikea muistaa miten tutut arjen toiminnot tehdään (esim nukkumaan meno)
50. oppii asioita, mutta on jo unohtanut ne seuraavana päivänä.
51. vaikea palata toimintaan, joka on keskeytynyt
52. vaikea muistaa asioita, joita on kokenut päivän aikana.
53. vaikea muistaa tiettyä tapahtumaa, joka on tapahtunut pidemmän aikaa sitten (esim
edellisenä jouluna, lomamatkan aikana)
Vaikuttavatko muistivaikeudet lapsesi toimintaan arjessa?
Ei lainkaan



Vähän



Aika paljon



Erittäin paljon















































































Puheen ymmärtäminen; lapsen kyky ymmärtää puhuttua kieltä
54. vaikea ymmärtää sanoja.
55. vaikea ymmärtää yksinkertaisia ohjeita
56. vaikea ymmärtää vastakkaisia sanoja, kuten kyllä/ei, iloinen/surullinen
57. vaikea ymmärtää käsitteitä kuten suuri/pieni, sisällä/päällä
58. vaikea ymmärtää ääneen luettua kertomusta
59. vaikea ymmärtää kahta ohjetta peräkkäin (esim laita yöpaita päälle ja mene sänkyyn)
60. vaikea ymmärtää käsitteitä ensin- sitten (esim jos syöt ensin ruokasi, saat sitten
jäätelön)

Kielellinen tuottaminen; lapsen kyky puhua, ääntää sanoja tai ilmaista itseään kielellisesti
61. vaikea puhua yksittäisillä sanoilla ja lyhyin lausein
62. vaikea puhua niin että vanhemmat ymmärtävät häntä
63. vaikea puhua niin että vieraat ihmiset ymmärtävät häntä
64. on epävarma ääntämisestä (esim ääntää f-äänteen t:nä, vaikea tuottaa tiettyjä äänteitä
kuten ’r’)
65. vaikea löytää sanoja tai ilmaisuja (esim sanoo ’ruoka’ kun pitäisi sanoa ’lusikka’)
66. käheä ääni
67. kimeä ääni
68. änkyttää, tai toistaa sanoja ja sanan osia monta kertaa peräkkäin
69. puhuu niin nopeasti, että on vaikea ymmärtää mitä lapsi sanoo
70. puhuu erittäin epäselvästi/mutisee
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Ei sovi
ollenkaan

Lapsella on / Lapsi / Lapsen on

Sopii joskus/
Jonkin verran

Sopii
hyvin

Kielellinen vuorovaikutus; lapsen kyky käyttää kieltä vuorovaikutuksessa muiden kanssa
71. vaikea keskustella (kuunnella muita ja puhua vuorollaan)
72. vaikea pysyä aiheessa kertoessaan jotakin
73. vaikea käyttää yksinkertaisia ilmeitä ja eleitä osoittaakseen mitä tarkoittaa (esim
nyökkää päätään tarkoittaessaan ’kyllä’ tai pudistaa päätään tarkoittaessaan ’ei’)
74. vaikea osoittaa kasvonilmeillään tunteita



















Vaikuttavatko ongelmat puheen ymmärtämisessä, tuottamisessa tai kielellisessä vuorovaikutuksessa lapsesi toimintaan
arjessa?
Ei lainkaan



Vähän



Aika paljon



Erittäin paljon



Oppiminen; lapsen kyky oppia uusia asioita
75. vaikeaa ymmärtää ohjeita.
76. vaikeaa oppia uusia taitoja, kuten pelin pelaaminen, tietty leikki.
77. on erityisen taitava jossain asiassa ( esim. palapelit, tietokone, iPad)
78. vaikeuksia käyttää uutta taitoa useammassa kuin yhdessä tilanteessa
Vaikuttavatko oppimisvaikeudet lapsesi toimintaan arjessa?
Ei lainkaan



Vähän



Aika paljon



Erittäin paljon





















Sosiaaliset taidot; lapsen kyky osallistua erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin ja toimintaan muiden kanssa
79. vaikeuksia ymmärtää, mitä muut viestittävät ilmeillä, eleillä, äänenpainolla tai
kehonasennolla.
80. vaikeuksia ymmärtää, miltä toisista tuntuu (esim erottaa iloisuuden ja mielipahan).
81. vaikeuksia ottaa muita huomioon.
82. puhuu yksitoikkoisella tai erikoisella äänellä.
83. vaikeuksia noudattaa ohjeita, sääntöjä ja kieltoja
84. ajautuu helposti riitoihin ikätovereiden kanssa
85. vaikeuksia ryhmätilanteissa toimimisessa.
86. vaikeuksia leikkiä toisten lasten kanssa
87. aloittaa harvoin leikkejä ikätovereiden kanssa
88. ei vastaa toisten lasten kontaktiyrityksiin.
89. ei pääse spontaanisti toisten lasten leikkeihin mukaan
90. välttää fyysistä läheisyyttä esim halauksia
91. selkeäasti poikkeava katsekontakti
92. asettuu fyysisesti liian lähelle toisia, asettuu vieraidenkin välittömään läheisyyteen
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Ei sovi
ollenkaan

Lapsella on / Lapsi / Lapsen on
93. juuttuu helposti yhteen tai muutamaan harvaan kiinnostuksen kohteeseen
94. toistelee tai juuttuu tarkoituksettomiin yksityiskohtiin.
95. ahdistuu tai häiriintyy pienistäkin päivittäisten rutiinien muutoksista.
Vaikuttavatko sosiaaliset vaikeudet lapsesi toimintaan arjessa?
Ei lainkaan



Vähän



Aika paljon



Erittäin paljon

Sopii joskus/
Jonkin verran

Sopii
hyvin
































































































Tunne-elämä
96. vaikuttaa vain harvoin iloiselta
97. lapsella on huono ruokahalu.
98. haluaa jatkuvasti ruokaa.
99. suostuu syömään vain tietynlaista ruokaa (esim ruuassa täytyy olla tietty koostumus,
väri, muoto)
100. on huolestunut.
101. lapsella on paljon pelkoja.
102. tulee hyvin huolestuneeksi tai surulliseksi jos joutuu eroamaan vanhemmistaan.
103. nukkuu vähemmän kuin useimmat samanikäiset lapset.
104. uni on epäsäännöllistä
105. näkee usein painajaisunia.
106. kävelee usein unissaan tai saa yöllisiä kohtauksia, jolloin huutaa eikä häneen saa
kontaktia eikä häntä pysty lohduttamaan.
107. kieltäytyy usein noudattamasta aikuisten ohjeita tai kehotuksia.
108. kiusaa usein muita tekemällä tahallaan asioita, jotka muut kokevat ärsyttävinä.
109. raivostuu usein.
110. on julma eläimiä kohtaan
111. tuhoaa toisten tavaroita
112. on toisten lasten mielestä pelottava.
113. aiheuttaa toisille lapsille vaaratilanteita
114. toistuvia muutaman päivän jaksoja, jolloin on poikkeuksellisen aktiivinen
115. toistuvia ajanjaksoja, jolloin on poikkeuksellisen ärsyyntynyt
116. vaikeuksia sietää pieniäkään vastoinkäymisiä
117. sanoo ’ei’ kaikkiin pyyntöihin, jotka sisältävät vaatimuksia
118. ei pysty unohtamaan kokemiaan väärinymmärryksiään
119. on toisia samanikäisiä ujompi
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Ei sovi
ollenkaan

Lapsella on / Lapsi / Lapsen on
120. toistaa pakonomaisesti tekoja tai on omaksunut tapoja, joita on hyvin vaikea
muuttaa.
121. tahattomia pakkoliikkeitä, lihasnykäyksiä tai irvistyksiä.
122. toistaa tarkoituksettomia liikkeitä, kuten pään ravistelua tai kehon heiluttamista,
käsien heiluttelua, keinumista.
123. päästelee tarkoituksettomia ääniä, kuten rykäyksiä, yskäisyjä, nielemisääniä,
"koiramaista haukuntaa", äkillisiä huudahduksia.
124. toistaa sanoja tai sanojen osia tarkoituksettomasti.

Vaikuttavatko tunne-elämän ongelmat lapsesi toimintaan arjessa?
Ei lainkaan



Vähän



Aika paljon



Erittäin paljon
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Sopii joskus/
Jonkin verran

Sopii
hyvin

























Kuvaile lapsesi ongelmia, joista olet eniten huolestunut:

Kuvaile lapsesi vahvoja puolia:
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