
 

 
 
 
 
 

 
 

Bekymringsskala vedrørende barn og unge 
 
Bekymringsskalaen er et verktøy som skal hjelpe til med å avklare hvor bekymret du er for et bestemt 
barn eller ungdom. Skalaen er et verktøy som viser hva du kan vektlegge i vurderingen av utfordringen.  
 
Det er viktig å huske på at observasjonene man gjør i forhold til barn og unge kun danner et 
«øyeblikksbilde». Barnet/ungdommen kan være i belastende situasjoner som preger livssituasjonen for 
øyeblikket. 
 
Skalaen er et internt verktøy som kan hjelpe til med å utføre skjønnsmessige vurderinger. Når du har 
kartlagt bekymringen, er det viktig å følge prosedyren i systemmodellen «Fra bekymring til handling». 
 
Husk at barn/unge og foresatte skal involveres på et tidlig tidspunkt i en bekymring, bortsett fra ved 
mistanke om vold og overgrep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bekymringsskala vedrørende barn og unge 
 

(se også: Barn og unges tegn på mistrivsel) 
 

Vær oppmerksom Grunn til bekymring 
Barn med 

generelt god 
trivsel 

Barn med 
redusert trivsel 

Barn med tegn på 
mistrivsel 

Barn med 
tydelige tegn på 

mistrivsel 

Barn med risiko 
for skade 

Barnet utvikler seg 
normalt både 
sosialt, 
følelsesmessig, 
fysisk og 
intellektuelt.  
 
Normale 
svingninger i 
trivselen. 

Barnet er utsatt for 
lette, men 
konstante 
belastninger og 
viser tegn på 
mistrivsel. 
 
Barnet er utsatt for 
en større, men 
forbigående 
belastning og viser 
tegn på mistrivsel. 
Barnet kan for 
eksempel være 
psykisk eller 
sosialt påvirket av 
en bestemt 
hendelse. 
 
Barnet kan ha 
utfordringer i lek, 
med motorikk, 
sosialt samspill, 
språk, 
konsentrasjon/opp
merksomhet 
trivsel, fagvansker 
eller annet. 
 

Barnet viser tegn 
på mistrivsel. 
 
Barnet gir signaler 
i form av endret 
adferd i forhold til 
motorikk, sosialt 
samspill, språk, 
konsentrasjon/opp
merksomhet, 
trivsel, fagvansker 
eller annet. 
 
 
 

Barnet er utsatt for 
belasting over tid 
og viser tydelige 
tegn på mistrivsel 
 
Barnet fungerer 
dårlig og utvikler 
seg i en negativ 
retning på et eller 
flere 
utviklingsområder. 

Barnet mistrives 
sterkt 
 
Barnet fungerer 
svært dårlig og 
viser tydelige tegn 
på forsinket 
utvikling. 

 


