SPIRAL-spelet: Frågor till barn med specifik språkstörning (7–12 år)

1.
•
2.
•

Dagliga rutiner
Är du bra på att ta hand om och hålla reda på dina egna saker?
Att samtala i grupp
Har du lätt för att följa samtalet i en grupp med kompisar? Kan du delta
i samtalet?
3. Tidshantering
• Har du lätt för att komma i tid till t.ex. skolan?
4. Att samverka i grupp
• Har du lätt för att samverka i grupp? Tycker du om att spela eller leka
med många kompisar samtidigt?
5. Att samtala med en annan
• Har du lätt för att tala med en kompis?
6. Att använda hjälpmedel
• Kan du använda hjälpmedel som stöd för att tala och förstå tal?
7. Att förstå tal
• Har du lätt för att förstå tal?
8. Att tala
• Har du lätt för att tala? Får du i allmänhet sagt det du vill säga? Känns
det som om andra förstår vad du säger?
9. Att läsa
• Hur går det med läsandet?
10. Att skriva
• Hur går det med skrivandet?
11. Hjälpmedel för kommunikation
• Kan du använda hjälpmedel för kommunikation? Fungerar det bra?
12. Att röra sig på olika platser
• Hur klarar du av att röra dig utanför hemmet?
13. Kost
• Smakar du gärna på nya maträtter?
14. Skolgång
• Hur tycker du att det går i skolan?
15. Självbehärskning
• Orkar du vänta på din tur?
16. Vänner
• Har du vänner som du tillbringar tid med i skolan eller på fritiden?

ICF-kod

d230
d220

Funktionstillstånd enligt ICF-klassifikationen

Att genomföra daglig rutin
Att företa mångfaldiga uppgifter

d3504

Att konversera med många personer

b1642

Tidsplanering

d710
d720
d3503

d369
d310

Grundläggande mellanmänskliga interaktioner
Sammansatta mellanmänskliga interaktioner
Att konversera med en person
Konversation och användning av
kommunikationsutrustningar och
kommunikationstekniker, andra specificerade och
ospecificerade

b16700

Att kommunicera genom att ta emot talade
meddelanden
Mottagning av talat språk

d330
b16710

Att tala
Uttryckande av talat språk

d325
b16701
d345
b16711
d3609
d4601
d4602
d550
d5701
d159
d820

Att kommunicera genom att ta emot skrivna
meddelanden
Mottagning av skrivet språk
Att skriva meddelanden
Uttryckande av skrivet språk
Att använda kommunikationsutrustningar och
kommunikationstekniker, ospecificerade
Att röra sig inom andra byggnader än hemmet
Att röra sig utanför hemmet och andra byggnader
Att äta
Att ta hand om sin diet och kondition
Annat specificerat och ospecificerat
grundläggande lärande
Skolutbildning

b1304

Impulskontroll

d7500

Informella relationer med vänner

17. Klädval
• Kan du själv välja kläder som är lämpliga för situationen?
18. Fritid och avkoppling
• Brukar du hitta på något roligt att göra på fritiden? Vad?
19. Koncentrationsförmåga
• Har du lätt för att koncentrera dig? Orkar du t.ex. lyssna klart på
instruktioner?
20. Att reglera känslor
• Har du lätt för att lugna ner dig? Hur?
21. Sömn
• Tycker du att du sover gott och tillräckligt?
22. Familjerelationer
• Har du lätt för att be om hjälp och stöd av dina familjemedlemmar?
23. Sinnesfunktioner
• Har du svårt för att
• Har du svårt för att
• Har du svårt för att
• Har du svårt för att

stå
stå
stå
stå

ut
ut
ut
ut

med
med
med
med

vissa ljud?
vissa lukter?
vissa smaker?
någon typ av beröring?

24. Att förstå andra människor
• Märker du lätt om du har gjort någon annan ledsen?
RESURSER OCH STÖD AV OMGIVNINGEN
Hälso- och sjukvårdstjänster
Familjen
Boende

Hjälpmedel för kommunikation

d5404

Att välja lämplig klädsel

d920

Rekreation och fritid

b140

Uppmärksamhetsfunktioner

b152
d240

Emotionella funktioner
Att hantera stress och andra psykologiska krav

b134

Sömnfunktioner

d760

Familjerelationer

b240

Förnimmelser i samband med hörsel och
vestibulär funktion
Luktfunktion
Smakfunktion
Beröringsfunktion
Andra specificerade och ospecificerade specifika
psykiska funktioner

b255
b250
b265
b189

e5800
e310
e155
e1651
e125

Hälsoservice och hälsotjänster
Närfamilj
Design, konstruktion, byggnadsteknik och
byggnadsprodukter för privat bruk
Materiella tillgångar
Produkter och teknik för kommunikation

