
Enkät om problem med inlärning         

Namn: __________________________________ Datum: ___________________ 

Denna screeningmetod är avsedd för att identifiera inlärningssvårigheter och som stöd för att föra saken på tal. 
Enkäten kan underlätta att ta upp problemen till diskussion och lyfta fram behov av fortsatt utredning. Enkäten 
är delen av den original KOMO (Enkät om problem med inlärning och psykiskt mående) som publicerades år 
2018. 

Frågorna kartlägger olika inlärningssvårigheter. Om du upplever att du i allmänhet har svårigheter med 
följande saker (nu eller har haft tidigare) ringa in punkt ja (1). Om du inte har svårigheter, ringa in punkt nej (0). 
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1. att läsa snabbt 1 0 

2. att skriva utan stavningsfel 1 0 

3. att förstå den text som jag läst eller hitta det som är viktigt i texten 1 0 

4. att lära mig främmande språk 1 0 

5. att förstå det jag hör, t.ex. långa instruktioner 1 0 

6. att förklara och berätta om saker flytande 1 0 

7. att komma ihåg innehållet i den text som jag läst 1 0 

8. att komma ihåg vad någon just har sagt 1 0 

9. att planera i förväg och handla enligt planen 1 0 

10. att påbörja uppgifter 1 0 

11. att koncentrera mig (t.ex. jag blir lätt försjunken i egna tankar) 1 0 

12. att sitta still (t.ex. jag rör på mig, trummar, petar på något) 1 0 

13. att fokusera på obligatoriska uppgifter, som inte är intressanta 1 0 

14. att hejda ogenomtänkta kommentarer eller handlingar (impulsivitet) 1 0 

15. att klara av matematikuppgifter 1 0 

16. att räkna i huvudet utan hjälpmedel 1 0 

17. att förstå, läsa och skriva stora tal 
(tiotusental och tal större än det) 

1 0 

18. att omvandla måttenheter (t.ex. deciliter till liter, timmar till minuter) 1 0 

19. att arbeta felfritt med uppgifter som kräver noggrannhet 1 0 

20. att läsa kartan eller hitta till en ny plats 1 0 

21. att bygga och montera ihop utifrån en modell 1 0 

22. att rita eller kopiera tredimensionella modeller 1 0 

23. att klara av att utföra precisionsarbete med händerna 1 0 

Jag har svårigheter:                       ja            nej 

 


