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DET UTFORDRENDE BARNET
HVEM ER DET?

HVA TRENGER DET?

HVA GJØR VI?
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LEKEN

• SUBSTANTIV

BESTEMT FORM, TING MAN GJØR FOR Å HA DET 

GØY, UTAN AT DET ER VELDIG ALVORLEG.

• ADJEKTIV

DEN SOM GJERNE VIL VÆRE MED, LEKELYSTEN.
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Barns opplevelse av relasjoner, trivsel og samspill i barnehagen.

Spørsmål:
Jeg har lyst til å høre hvordan du har det i barnehagen. Fortell!
1. Hva liker du å gjøre på i barnehagen?

2. Har du det bra i barnehagen?

3. Fortell meg hva du synes er bra i barnehagen/hva som ikke er bra.

4. Hvem leker du med i barnehagen?

5. Hvem er dine venner i barnehagen?

6. Er det noen i barnehagen det er vanskelig å leke sammen med?

7. Er det noen du skulle ønske du kunne leke mer med?

8. Ser du noen som leker alene? Gjelder det i dag, alltid, ute/inne

9. Hvis du ser noen som leker alene, hva kan du gjøre da?

10. Når du ser at noen er stygge med hverandre – hvordan føler du deg da?

11. Er der noen her som er ekstra flink til å gjøre/si snille/gode ting? Hva er det de gjør som er bra? Hvem er det som gjør gode ting?

12. Er det noen barn du kunne tenke deg å bli litt bedre kjent med?

13. Hvem er det som bestemmer i leken?

14. Hva skjer om du ikke er enig,? Og hva gjør du da – fortell.

Ekstra spørsmål:
Hvis et av barna i barnehagen skulle bestemme for alle en hel dag, hvem skulle det vært?

Spørsmål om de voksne:
- Hører de voksne på deg når du snakker? Fortell.
- Gjør de voksne noe gøy sammen med barna?
- Er det noen voksne du liker godt å være sammen med? Fortell

Hvilke voksne vil du ha med på busstur. Fortell!



Elevsamtale med lærer
1.-7.trinn
Navn: Dato:
Klasse:
Fargelegg GRØNT det som går fint,
GULT hvis du er usikker,
RØDT hvis du føler at dette strever du med.
Fokusområder fremover:

Faglig:

Sosialt:

1. Har du det bra på skolen?

2. Hvorfor har du det bra/ikke har det bra?

3. Hvem pleier du å være med?

4. Er det noen du skulle ønske du kunne være mer med?

5. Er det noen på skolen det er vanskelig å være sammen med? Hvem og hvorfor?

6. Ser du noen som er alene? Hvem?

7. Hva kan du gjøre da?

8. Elevene på skolen er som oftest greie mot hverandre, men ikke alltid. Vet du om noen som er stygge mot andre? Hvem? Hva gjør de da?

9. Er det alltid de samme som bestemmer?

10. Er det noen som er ekstra flinke til å si/gjøre hyggelige ting? Hvem?



FORELDRESAMTALE OM BARNET

Med utgangspunkt i foreldreveiledning



De Utrolige Årene

De Utrolige Årene sin 
programserie
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• 1997 Ekspertkonferanse i regi av Norges Forskningsråd

• Behov for nye og mer effektive metoder i behandling 
av atferdsvansker hos barn og unge

• Ekspertkomite vurderte og foreslo  
behandlingsmetoder

• PMTO, MST og DUÅ ble innført

• PMTO og MST –Atferdsenteret, nå NUBU

• DUÅ  knyttet til RBUP Midt-Norge og RBUP Nord.

• RKBU’ene og RBUP Øst og Sør sør ansvarlig for 
implementering av DUÅ.

De Utrolige Årene 
Norge 2002

Dinosaurskole i 
smågrupper

4 – 8 years

Basic 
foreldreprogram

3 – 8 år

Program for 
ansatte i skole, 

SFO og 
barnehager.

3 – 8 years

Dinosaurskole i  
skole, SFO og 
barnehager

3 – 8 years

Dinosaurskole i 
smågrupper

4 – 8 years

Program for 
foreldre til barn i 
alderen 6-12 år

(skolealderprogrammet)

Program for 
foreldre til barn i 

alderen 3-6 år
(førskoleprogrammet)

Oppmerksomme og 
utviklingsstøttende

foreldre til barn 
2-6 år

(Universalprogrammet)

Program for 
foreldre til barn i 

alderen 1-3 år
(småbarnsprogrammet)

Program for 
foreldre til barn i 

alderen 0-1 år
(babyprogrammet)

De Utrolige Årenes programserie 2019



 Førskoleprogrammet (foreldre)

 Skolealderprogrammet (foreldre)

 Dinosaurskole i smågrupper (barna)

 Program for autismespektrum og språkforstyrrelser (foreldre)

 Babyprogrammet (foreldre)

 Småbarnsprogrammet (foreldre)

 Førskoleprogrammet (foreldre)

 Skolealderprogrammet (foreldre)

 Dinosaurskole i smågrupper (barna)

 Babyprogrammet (foreldre)

 Universalprogrammet (foreldre)

 Skole/barnehageprogrammet (lærere/assistenter)

 Dinosaurskole i klasserom (barna)

Universell forebygging
Ingen kjente risikofaktorer eller symptomer

Indikert/selektert forebygging
Symptomer på vansker

Tilstedeværelse av risiko faktorer

Behandling
Diagnostisert lidelse 

eller over klinisk cut-off

De ulike nivåene trenger ulike tjenester og ulike 

fagpersoner i den regionen som gir tilbudet. 



www.dua.uit.no

Læringspyramiden

http://www.dua.uit.no/
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https://www.norceresearch.no/rkbu-vest-regionalt-kunnskapssenter-for-barn-og-unge

https://ungsinn.no/

https://dua.uit.no/

https://www.norceresearch.no/rkbu-vest-regionalt-kunnskapssenter-for-barn-og-unge
https://ungsinn.no/
https://dua.uit.no/

