LAPSEN HAASTATTELULOMAKE
(yli 10-vuotiaalle)

Lapsi

______________________________

Haastattelija

______________________________

Päivä ja paikka ______________________________

1

LAPSEN NÄKEMYS ITSESTÄÄN
Me ihmiset olemme erilaisia ja meissä on erilaisia luonteenpiirteitä. Kerro itsestäsi, miten
kuvailisit itseäsi?
osaan ilmaista tunteeni
peitän tunteeni
olen rauhallinen
olen kärsimätön
olen iloinen
olen surumielinen
olen vihainen
olen ystävällinen
olen toisia ymmärtävä
en ymmärrä toisia
otan toisen ajatukset huomioon
olen määräilevä
olen auttavainen
olen laiska
olen puhelias
olen hiljainen
olen pikkutarkka
olen suurpiirteinen
olen ystävällinen
kiusaan herkästi
olen rehellinen
olen epärehellinen
riitelen toisten kanssa
olen sovussa
väitän helposti vastaan
olen usein samaa mieltä toisten kanssa
väsyn helposti
olen pitkäjänteinen

2
Minkälaiset asiat tekevät Sinut iloiseksi?

Mitä teet, kun olet iloinen?

Mitkä asiat Sinua suututtavat?

Millainen olet, kun suutut?

Millaiset asiat pahoittavat mielesi/ tekevät Sinut surulliseksi?

Mitä teet, kun olet surullinen?

Mistä piirteistä/ ominaisuuksista pidät itsessäsi?

Onko Sinulla kavereita? Keitä?

3
Mitä teet kavereittesi kanssa?

Miten arvelet kavereittesi kuvailevan Sinua?

Haluaisitko muuttaa itsessäsi jotain?

LAPSEN KOTIYMPÄRISTÖ/ Kodin ilmapiiri/ henki

Ketä Sinun kotonasi asuu?

Haluaisitko, että kotonasi asuisi vielä muita sinulle tärkeitä ihmisiä, ketä?

Haluaisitko, ettei kotonasi asuisi joku siellä nyt asuvista henkilöistä, kuka?

4
Mikä kotisi ilmapiiristä tekee viihtyisän/ epäviihtyisän? Mikä seuraavista piirteistä kuvaa
kotisi ilmapiiriä:
rauhallinen
levoton
iloinen
surullinen
vihamielinen
ystävällinen
hellä
torjuva
suvaitseva
rajoittava
ymmärtävä
ei ymmärtävä
kärsivällinen
määräilevä
jännittynyt
rento
avoin
sulkeutunut
lapsen tarpeet huomioiva
aikuisen tarpeet huomioiva

Millaisen haluaisit kotisi ilmapiirin olevan? (Kuvaile kotisi ilmapiiriä edellä olevin piirtein tai
keksi muita piirteitä kuvaamaan, mitä haluaisit.)

Mitä teet/ harrastat ollessasi kotona / kodin ulkopuolella?

5
Autatko vanhempiasi/ vanhempaasi kotitöissä, missä?

Mitä kaikkein mieluiten haluat kotonasi tehdä?

Teettekö yhdessä perheen kanssa jotain, mitä?

Millaiset päivät Sinusta ovat mukavimpia?

Millaiset päivät ovat Sinusta ikävimpiä?

LAPSEN LÄHIVERKOSTO - VANHEMMAT JA SISARUKSET
Millainen Sinun äitisi on? Mitkä piirteistä kuvaavat äitiäsi?
rauhallinen
kärsimätön
iloinen
surumielinen
vihainen
ystävällinen
hellä
torjuva
suvaitseva
rajoittava
ymmärtävä
ei ymmärtävä

6
lapsen ajatukset huomioon ottava
määräilevä
lapsesta huolehtiva
ajattelee ensin itseään
auttavainen
laiskanpuoleinen
puhelias
hiljainen
pikkutarkka
suurpiirteinen
ystävällinen
ilkeä
rehellinen
epärehellinen

Mikä äidissäsi on mukavinta?

Mikä äidissäsi harmittaa?

Jos voisit muuttaa jotain äidissäsi, mitä se olisi?

Millainen Sinun isäsi on? Valitse isääsi kuvaavia piirteitä.
rauhallinen
kärsimätön
iloinen
surumielinen
vihainen

7
ystävällinen
hellä
torjuva
suvaitseva
rajoittava
ymmärtävä
ei ymmärtävä
lapsen ajatukset huomioon ottava
määräilevä
lapsesta huolehtiva
ajattelee ensin itseään
auttavainen
laiskanpuoleinen
puhelias
hiljainen
pikkutarkka
suurpiirteinen
ystävällinen
ilkeä
rehellinen
epärehellinen

Mikä isässäsi on mukavinta?

Mikä isässäsi harmittaa?

Jos voisit muuttaa isässäsi jotain, mitä se olisi?

8
Mistä asioista/ ominaisuuksista pidät sisaressasi/veljessäsi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Mitä haluaisit muuttaa sisaressasi/ veljessäsi?

Kun mietit kaikkia läheisiäsi, kuka Sinulle on heistä tärkein/ läheisin/rakkain?

VANHEMMUUDEN TEHTÄVÄT – Ihmissuhdeosaaja

Mitä vanhempasi tekevät/ sanovat, kun onnistut jossakin asiassa?

Kuka perheessäsi yleensä huomaa ensimmäisenä onnistumisesi?

Jos et osaa tehdä jotain (esim. koulutehtäviä, ratkaista ristiriitoja), saatko apua?

Kuka Sinua yleensä auttaa?

Kun Sinulla on sellaisia asioita, joista haluaisit jutella, kenen kanssa juttelet?

9
Kuka Sinusta on hyvä kuuntelija teillä perheessä? Mistä sen tietää?

Koetko, että voit vapaasti ilmaista sekä myönteiset että kielteiset tunteesi kotonasi?

Hyväksyvätkö vanhempasi kaverisi? Miten sen huomaa?

VANHEMMUUDET ROOLIT - Elämän opettaja ja rakkauden antaja

Miten vanhempasi toimivat, jos olet tehnyt heidän mielestään jotain väärää?

Millainen asia/ teko Sinun mielestäsi on väärin = jota ei saisi tehdä?

Pyydetäänkö Sinun perheessäsi anteeksi, kun on tehty luvatonta, pahaa, riidelty?

Miten kotonasi pyydetään anteeksi? Osaavatko kaikki pyytää anteeksi?

Kun Sinulle tulee paha mieli, lohduttako joku Sinua, kuka?

Miten Sinua lohdutetaan?
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Onko Sinulle annettu hellyyttä/ kuka on antanut?

Millä tavoin Sinulle on annettu hellyyttä?( pidetty sylissä, halattu, suukoteltu, silitetty jne)

Vietetäänkö teillä kotona syntymä- tai nimipäiviä? ( annetaanko lahjoja, kutsutaanko
vieraita, keitä kutsutaan, leivotaanko, laitetaanko kynttilät kakkuun jne.)

Vietetäänkö teidän perheessä muita juhlapäiviä kuten joulua, kerro siitä? ( lahjat,
joulupukki, kuusi, kynttilät, jouluruoat jne.)

VANHEMMUUDEN TEHTÄVÄT – huoltaja ja rajojen asettaja

Kuka perheessäsi huolehtii ruoan laitosta ja pyykin pesusta?

Millaisia sääntöjä/ sopimuksia/ rajoja Sinun perheessäsi on?
( onko kotiintuloajat, tietokoneella oloajat, nukkumaanmenoajat jne)

Kuka Sinun perheessäsi sanoo säännöt?
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Saatko kotonasi nukkua yöllä rauhassa ilman häiriöitä?

Jos yöunesi ei ole rauhallinen, mistä se mahtaa johtua?

Millaiset asiat Sinua pelottavat?

Mitä teet silloin, kun Sinua pelottaa?

Mikä on pelottavinta, mitä olet kokenut?

Suuttuuko aikuinen/ aikuiset perheessäsi? Miten aikuisen suuttumus on näkynyt - mitä
aikuinen on tehnyt silloin?

Onko Sinua koskaan lyöty, tukistettu, potkittu tai piiskattu kotonasi ? Kerro siitä.

Onko Sinua haukuttu, nimitelty tai uhkailtu kotonasi? Kerro siitä.
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Käyttääkö Sinun kodissasi joku mielestäsi liikaa alkoholia tai huumeita? Kerro siitä.

Mitä Sinä silloin teet, kun aikuiset kotonasi juovat alkoholia / käyttävät huumeita?

Kuka perheessäsi pystyy parhaiten suojelemaan Sinua, jos jotain ikävää sattuu tapahtumaan?

Keihin ihmisiin Sinä voit luottaa?

MENNEISYYS JA TULEVAISUUS

Mikä on ollut Sinun elämäsi onnellisinta aikaa/ onnellisin tapahtuma? Kerro siitä.

Mikä on ollut Sinun elämäsi surullisin/ ikävin aika/ tapahtuma? Kerro siitä.

Mitkä kolme toivomusta haluaisit esittää?

Jos aamulla herätessäsi huomaisit yhden toiveistasi toteutuneen, mikä se olisi?

13
Mistä et elämässäsi luopuisi mistään hinnasta?

Mitä Sinä odotat tulevaisuudeltasi?
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