VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

Lapsi

______________________________

Vanhempi

______________________________

Haastattelija

______________________________

Päivä ja paikka ______________________________

1
LAPSI VANHEMMAN SILMIN

Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia
kuvauksia:
osaa ilmaista tunteensa
peittää tunteensa
on rauhallinen
on kärsimätön
on iloinen
on surumielinen
on puhelias
on hiljainen
on auttavainen
on laiskanpuoleinen
on samaa mieltä
väittää vastaan
on rehellinen
häneen ei voi luottaa
on sovussa
riitelee toisten kanssa
ottaa toiset huomioon
haluaa määrätä
on pitäjänteinen
väsyy helposti
haluaa hellyyttä
ei laske lähelleen
on seurallinen
vetäytyy omiin oloihinsa
muuta

Mistä ominaisuuksista lapsessasi pidät?

2
Haluaisitko muuttaa jotain lapsessasi?

Miksi haluaisit muuttaa juuri näitä piirteitä / asioita lapsessasi?

Miten ajattelet, että voisit muuttaa näitä piirteitä?

VANHEMMUUDEN TEHTÄVÄT – Huoltaja

Kuka perheessänne
tekee ruoan ________________________________________________________
käy kaupassa_______________________________________________________
siivoaa ____________________________________________________________
pesee pyykin?_______________________________________________________

Saako lapsesi mielestäsi riittävästi unta? (Montako tuntia hän nukkuu yössä, onko
nukkumaanmenoaikaa)

Missä lapsesi nukkuu? ( onko oma huone, oma sänky jne.)

Meneekö lapsesi nukkumaan yksin vai laitatko Sinä hänet nukkumaan? ( peitteletkö, luetko,
silitätkö uneen)
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Rajataanko teidän perheessä television, videoiden katsomista / internetin käyttöä? Miten se
tapahtuu?

Miten paljon lapsesi viettää aikaa ulkona ja kenen kanssa hän ulkoilee?

Minkälaisia asioita teet yhdessä lapsesi kanssa?

VANHEMMUUDEN TEHTÄVÄT – Rakkauden antaja

Miten osoitat lapsellesi hellyyttä ja läheisyyttä?

Onko Sinusta helppo / vaikea ottaa vastaan lapsen hellyyden osoituksia?

Millä tavoin huolehdit itsestäsi ja omasta jaksamisestasi?

Mistä tiedät, jos omat voimavarasi alkavat olla vähissä?
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Mistä haet apua, vai haetko?

Mistä huomaat / tiedät, jos lapsellasi on paha mieli / on surullinen?

Millä tavoin lohdutat lastasi? ( otatko syliin, silitätkö, halaatko, suukotatko?)

Millä tavoin osoitat lapsellesi, että pidät häntä tärkeänä ja arvokkaana?

Miten huomaat lapsessasi olevan hyvän? Miten osoitat sen lapsellesi?

VANHEMMUUDEN TEHTÄVÄT – Rajojen asettaja

Millaisia sopimuksia/ sääntöjä/ rajoja perheessänne on? ( ruokailuajat, läksyjen teko, rumasti
puhuminen, nukkumaanmeno, kotiintuloajat jne.)

Kuka perheessänne huolehtii, että säännöistä/ sopimuksista/ rajoista pidetään kiinni?
Onnistuuko se?

5
Millaisia seuraamuksia /rangaistuksia perheessänne käytetään, jos sopimuksia rikotaan?

Miten käyttäydyt, kun suutut?

Oletko joutunut joskus turvautumaan ruumiilliseen rangaistukseen?

Miten lapsesi on suhtautunut rangaistuksiin?

Miten suhtaudut omaan ja lapsesi ruumiilliseen koskemattomuuteen? Hyväksytkö
kiinnikäymisen?

Kun juot alkoholia, miten usein ja miten paljon juot?

Millä tavoin ajattelet lapsesi suhtautuvan juomiseesi?

Millainen Sinun mielestäsi on turvallinen aikuinen?

6
Pystytkö Sinä olemaan lapsellesi turvallinen aikuinen? Miten se ilmenee?

Tunteekohan lapsesi olonsa turvalliseksi / turvattomaksi perheessänne? Mistä päättelet?

VANHEMMUUDET TEHTÄVÄT- Elämän opettaja

Minkälaisia arkielämän taitoja lapsesi on Sinulta oppinut / haluat, että oppii?

Minkälaiset asiat/ teot ovat Sinusta väärin? Tietääkö lapsesi, mitä ajattelet?

Minkälaisen aikuisen mallin ajattelet lapsesi Sinusta saavan?

Mitkä ovat Sinun elämässäsi sellaisia tärkeitä asioita / arvoja, jotka haluaisit lapsesi oppivan?

Millaisia käytöstapoja lapsesi on kotona oppinut? ( kiitos, ole hyvä, anteeksi, tervehtiminen
jne)
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Vietetäänkö teidän perheessä juhlapäiviä (syntymäpäivät, nimipäivät, joulu jne)? Miten
vietetään?

Miten suhtaudut lapselle tärkeisiin ihmisiin (sukulaisiin, kavereihin, heidän vanhempiinsa
jne.)?

VANHEMMUUDEN TEHTÄVÄT – Ihmissuhdeosaaja

Onko Sinulla tapana jutella lapsesi kanssa hänen asioistaan? Minkälaisista asioista?

Jaksatko kuunnella lapsesi kertomaa? Millä tavoin kuuntelet? ( askareiden lomassa, istuen
lapsen kanssa, hälinän keskellä, kärsivällisesti jne.)

Miten teillä ratkaistaan ristiriitoja?

Miten tuet lastasi ratkaisemaan vaikean tilanteen/ asian?

Millä tavoin annat lapsellesi tunnustusta ja kannustat häntä?
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Huomaatko ja kiitätkö lastasi, jos hän tekee jotain hienosti? Miten ilmaiset tyytyväisyytesi?

Miten toimit, jos lapsesi ilmaisee kielteisiä tunteitaan Sinua tai jotain toista kohtaan?

Pyydetäänkö perheessänne anteeksi? Miten se tapahtuu?

Mitä Sinulle tarkoittaa se, että olet antanut anteeksi?

Onko Sinun vaikea myöntää, että olet ollut väärässä?

Oletko Sinä tasapuolinen lapsia kohtaan?
Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että on tasapuolinen?

Onko joku lapsistasi Sinulle erityisen tärkeä/ rakas? Kuka?

9
Jos vanhemmat eivät asu yhdessä:
Miten mahdollistat lapsen ja hänen toisen vanhemman sekä sukulaisten tapaamisen?
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