De Utrolige Årenes foreldreprogram for barn i autismespekteret eller med språkforsinkelser
Spørreskjema om foreldrenes fornøydhet. Deles ut ved slutten av programforløpet.
Deltakerens navn __________________________________________ Dato_____________________
Dette spørreskjemaet er en del av evalueringen av De Utrolige Årenes foreldreprogram som du
nettopp har deltatt i. Det er viktig at du svarer så ærlig som mulig. Informasjonen du gir vil hjelpe oss
med å evaluere og arbeide med forbedringer av programforløpene vi tilbyr. Vi setter stor pris på
tilbakemeldingene dine. Alle opplysninger vil bli behandlet strengt konfidensielt.

A. Programmet generelt
Sett ring rundt den påstanden som best uttrykker det du mener etter at du har deltatt i programmet.
1. Mitt barns sosiale – og følelsesmessige ferdigheter er:
Betydelig verre Verre

Litt verre

Mye det samme

Noe forbedring

Forbedring

Stor forbedring

2. Mitt barns ferdigheter med hensyn til språk, leseforberedelse og utholdenhet i ulike oppgaver er:
Betydelig verre

Verre

Litt verre

Mye det samme

Noe forbedring

Forbedring

Stor forbedring

3. Mitt barns evne til selvregulering og til å bruke «late som om»-ferdigheter i lek er:
Betydelig verre

Verre

Litt verre

Mye det samme

Noe forbedring

Forbedring

Stor forbedring

4. Forventningene om min egen utvikling ved å ta i bruk foreldreferdigheter fra programmet er:
Veldig pessimistisk Pessimistisk Noe pessimistisk Nøytral Noe optimistisk Optimistisk Veldig optimistisk

5. Virkemidlene som er benyttet i programmet for å styrke mitt barns sosiale- og emosjonelle
utvikling er:
Svært upassende

Upassende

Noe upassende

Nøytral Noe passende

Passende

Svært passende

6. Vil du anbefale programmet til en venn eller et familiemedlem?
Sterkt fraråde Ikke anbefale Muligens ikke anbefale Nøytral Muligens anbefale Anbefale Sterkt anbefale

7. Min totale opplevelse av måloppnåelse for barnet mitt og vår familie via programmet er:
Veldig negativ

Negativ

Noe negativ

Nøytral

Noe positiv

Positiv

Veldig positiv
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B. Måter å lære på
Nytteverdi
I denne delen ønsker vi at du indikerer hvor nyttig hver av de følgende læringsmetodene er for deg.
Sett ring rundt det svaret som uttrykker best det du mener.
1. Innholdet i informasjonen som ble presentert var:
Svært unyttig

Unyttig

Noe unyttig

Nøytral

Noe nyttig

Nyttig

Svært nyttig

2. Å demonstrere foreldreferdigheter ved hjelp av videovignetter var:
Svært unyttig

Unyttig

Noe unyttig

Nøytral

Noe nyttig

Nyttig

Svært nyttig

Nyttig

Svært nyttig

3. Gruppediskusjoner omkring foreldreferdigheter var:
Svært unyttig

Unyttig

Noe unyttig

Nøytral

Noe nyttig

4. Å øve på ferdigheter i lek -og coaching hjemme sammen med barnet mitt var:
Svært unyttig

Unyttig

Noe unyttig

Nøytral

Noe nyttig

Nyttig

Svært nyttig

5. Å lese kapitler i boken «De Utrolige Årene» og/eller i boken «Utrolige Småbarn» var:
Svært unyttig

Unyttig

Noe unyttig

Nøytral

Noe nyttig

Nyttig

Svært nyttig

Noe nyttig

Nyttig

Svært nyttig

Noe nyttig

Nyttig

Svært nyttig

6. Ukentlig utdelt materiale (informasjonsark med tips etc.) var:
Svært unyttig

Unyttig

Noe unyttig

Nøytral

7. Bruk av øvelser og rollespill i gruppemøtene var:
Svært unyttig

Unyttig

Noe unyttig

Nøytral
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C. Konkrete tema i programmet
Nytteverdi
I denne delen vil vi gjerne høre hvor nyttig hvert av følgende tema er angående å utvikle ditt samspill
med barnet ditt. Sett en ring rundt det svaret som best beskriver nytteverdien av temaet.
1. Beskrevet barnestyrt lek
Svært unyttig

Unyttig

Noe unyttig

Nøytral

Noe nyttig

Nyttig

Svært nyttig

2. Coaching av begrep, språk og utholdenhet
Svært unyttig

Unyttig

Noe unyttig

Nøytral

Noe nyttig

Nyttig

Svært nyttig

Noe unyttig

Nøytral

Noe nyttig

Nyttig

Svært nyttig

Noe unyttig

Nøytral

Noe nyttig

Nyttig

Svært nyttig

Noe nyttig

Nyttig

Svært nyttig

3. Sosial coaching
Svært unyttig

Unyttig

4. Coaching av følelser:
Svært unyttig

Unyttig

5. Å bruke «liksomlek» og anvende dukker i leken
Svært unyttig

Unyttig

Noe unyttig

Nøytral

6. Å øve på ferdigheter for følelsesmessig selvregulering
Svært unyttig

Unyttig

Noe unyttig

Nøytral

Noe nyttig

Nyttig

Svært nyttig

Nøytral

Noe nyttig

Nyttig

Svært nyttig

Noe nyttig

Nyttig

Svært nyttig

7. Bruk av ros, anerkjennelse og belønning
Svært unyttig

Unyttig

Noe unyttig

8. Grensesetting og håndtering av uønsket oppførsel
Svært unyttig

Unyttig

Noe unyttig

Nøytral
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D. Evaluering av foreldregruppelederne
I denne delen vil vi gjerne at du uttrykker meningene dine om gruppelederne. Sett ring rundt én
påstand på hvert spørsmål, som best beskriver hva du mener.
Gruppeleder nr. 1______________________________________________________________(navn)
1. Jeg synes at gruppelederens gjennomføring var:
Svært dårlig Dårlig Under gjennomsnittet Gjennomsnittlig Over gjennomsnittet Meget bra Utmerket

2. Jeg synes gruppelederens forberedelse til gruppemøtene var:
Svært dårlig Dårlig Under gjennomsnittet Gjennomsnittlig Over gjennomsnittet Meget bra

Utmerket

3. Når det gjelder gruppelederens interesse og engasjement i meg og barnet mitt, er jeg:
Svært misfornøyd

Misfornøyd

Litt misfornøyd

Nøytral

Litt fornøyd

Fornøyd

Svært fornøyd

4. Jeg synes at gruppelederen var:
Svært lite hjelpsom

Lite hjelpsom

Litt lite hjelpsom

Nøytral Litt hjelpsom Hjelpsom Svært hjelpsom

Fyll ut følgende hvis det var mer enn én gruppeleder involvert i programforløpet. (Gå til del E hvis
det bare var én gruppeleder involvert)
Gruppeleder nr. 2____________________________________________________________ (navn)

1. Jeg synes at gruppelederens gjennomføring var:
Svært dårlig Dårlig Under gjennomsnittet Gjennomsnittlig Over gjennomsnittet

Meget bra

Utmerket

2. Jeg synes at gruppelederens forberedelse til gruppemøtene var:
Svært dårlig

Dårlig Under gjennomsnittet

Gjennomsnittlig Over gjennomsnittet Meget bra Utmerket

3. Når det gjelder gruppelederens interesse og engasjement i meg og barnet mitt, er jeg:
Svært misfornøyd

Misfornøyd

Litt misfornøyd

Nøytral

Litt fornøyd

Fornøyd

Svært fornøyd

Litt hjelpsom

Hjelpsom Svært hjelpsom

4. Jeg synes at gruppelederen var:
Svært lite hjelpsom

Lite hjelpsom

Litt lite hjelpsom

Nøytral
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E. Foreldregruppen
I denne delen vil vi gjerne høre dine tanker og idéer om foreldregruppen. Sett ring rundt det svaret
som best beskriver hva du synes.
1. Jeg synes gruppen var:
Svært lite støttende Lite støttende

Ikke så veldig støttende

Nøytral

Noe støttende

Støttende

Svært støttende

2. Når det gjelder de andre gruppemedlemmenes interesse for meg og barnet mitt, synes jeg de var:
Svært uinteressert Uinteressert

Ganske uinteressert

Nøytral

3. Jeg vil gjerne fortsette og møtes som en gruppe:

Ganske interessert

JA

Interessert

Svært interessert

NEI

4. Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å møte én eller flere av foreldrene fra denne gruppen?
Svært usannsynlig

Usannsynlig

Ganske usannsynlig

Nøytral

Ganske sannsynlig

Sannsynlig

Svært sannsynlig

F. Din mening om dette programmet
1. Hvordan kunne programmet forbedres for å hjelpe deg mer?

2. Opplever du nå at du har behov for mer hjelp angående å være forelder for barnet ditt? Vennligst
utdyp.

3. Hva ser du som den største fordelen med foreldreprogrammet for barn i autismespekteret og med
språkforsinkelser?

Takk for at du tok deg tid til å fylle ut spørreskjemaet. Vi setter stor pris på tilbakemeldingene dine.
De hjelper oss i planleggingen av framtidige programforløp.
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