
1. Dagliga rutiner

5. Att samtala med en annan 6. Att använda hjälpmedel

16. Vänner

17. Klädval 18. Fritid och avkoppling 19. Koncentrationsförmåga
 

20. Att reglera känslor

8. Att tala

12. Att röra sig på olika platser

7. Att förstå tal

 

2. Att samtala i grupp

9. Att läsa 10. Att skriva

               

14. Skolgång 15. Självbehärskning

11. Hjälpmedel för kommunikation

13. Kost

            

4. Att samverka i grupp3. Tidshantering

Är du bra på att ta hand om 
och hålla reda på dina egna saker?

Har du lätt för att följa samtalet 
i en grupp med kompisar? 

Kan du delta i samtalet?

Har du lätt för att samverka i grupp? 
Tycker du om att spela eller att leka 

med många kompisar samtidigt?

Har du lätt för att komma i tid till t.ex. skolan?

Har du lätt för att tala med en kompis? Kan du använda hjälpmedel 
för att tala och förstå tal?

Har du lätt för att tala? 
Får du i allmänhet sagt det du vill säga? 

Känns det som om andra förstår vad du säger?

Har du lätt för att förstå tal?

Hur går det med läsandet? Hur går det med skrivandet? Hur klarar du av att röra dig utanför hemmet?Kan du använda hjälpmedel 
för kommunikation? 

Fungerar det bra?

Smakar du gärna på nya maträtter? Hur tycker du att det går i skolan? Har du vänner som du tillbringar tid med 
i skolan eller på fritiden?

Orkar du vänta på din egen tur?

Kan du själv välja kläder 
som är lämpliga för situationen?

Brukar du hitta på något 
roligt att göra på fritiden? 

Vad?

Har du lätt för att lugna ner dig? 
Hur?

Har du lätt för att koncentrera dig? 
Orkar du t.ex. lyssna klart på instruktioner?
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21. Sömn 22. Familjerelationer 24. Att förstå andra människor23. Sinnesfunktioner

Tycker du att du sover gott och tillräckligt? Har du lätt för att be om hjälp 
och stöd av dina familjemedlemmar?

Har du svårt för att stå ut med vissa ljud? 
Har du svårt för att stå ut med vissa lukter? 

Har du svårt för att stå ut med vissa smaker? 
Har du svårt för att stå ut med 

någon typ av beröring?

Märker du lätt 
om du har gjort någon annan ledsen?
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