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Plan for dagen

09-09:30: Å legge til rette for gode 
samtaler med barn og 
unge

09:30-09:45 Presentasjon av Snakke 
Sammen

10:00-10:15 Presentasjon av Snakke 
Sammen

10:15-10:45 E-læring og øving – bruke 
Snakke sammen

11-11:30 Snakk, da vel!

11:30-12 LUNSJ

12-13 Den viktige samtalen



Unges erfaringer med 
vold og overgrep

1 av 20 barn mellom 12 og 16 år har 
opplevd alvorlig fysisk vold (sparket, 

slått med en hard gjenstand eller 
banket opp)

1 av 5 har opplevd «mindre alvorlig 
fysisk vold» i oppveksten (lugging, 
klyping, eller klaps med flat hånd)

1 av 5 har opplevd psykisk vold fra 
foreldre. 

(Flere jenter enn gutter)

(Hafstad & Augusti, UEVO-studien, NKVTS 2019)



18 % har opplevd at mor har vært utsatt for minst 
én form for fysisk eller psykisk vold, mens 14 % har 

opplevd at far har vært utsatt for dette

Litt i overkant av 1 av 20 har opplevd seksuelle 
overgrep fra en voksen 

I overkant av 1 av 5 har opplevd en eller flere 
seksuelle krenkelser fra jevnaldrende

(Langt flere jenter enn gutter har vært utsatt)

Hafstad, G. S. & Augusti, E. M. (Red.) (2019)



o Det er bare barnet som vet 
hvordan han/hun opplever sin 

livssituasjon

o Se bak atferden

o Barn har rett til å uttale seg og er 
viktige informanter

Å innta et barneperspektiv



Hvorfor snakke med barn?

o«Alle barn i barnehagen må få 
vite hva vold og overgrep er.»              
(Sanner et.al, 2020)

oBarnet vet best hvordan 
han/hun opplever sin 
livssituasjon.

o«Mange barn er trent i å skjule 
og dekke over. Derfor kan 
observasjon av barn gjøre at de 
voksne tolker feil, og at vold eller 
overgrep ikke blir oppdaget.»
o(Sanner et. al, 2020

)



Nasjonal faglig retningslinje 

for tidlig oppdagelse av 

utsatte barn og unge

IS-2826, ISBN: 978-82-8081-601-6

Helsedirektoratet

https://www.imdi.no/
https://www.helsedirektoratet.no/
https://bufdir.no/
https://nav.no/
https://udir.no/
https://www.politiet.no/om/organisasjonen/andre/politidirektoratet/


Ansatte som arbeider med barn 

og unge bør ha kompetanse i å 

snakke med barn og unge de har 

bekymringer for

• Ledelsen ved virksomheten  sørger for at det 
holdes felles opplæring og systematiske 

• Kompetanseheving for å sikre gode 
barnesamtaler 

• Mengdetrening, kollegaveiledning og 
teamarbeid.

Verktøy

• "Snakke" er et digitalt læringsverktøy for øving 
på samtaler med barn og unge om vanskelige 
tema.

• Jeg Vet er et undervisningsverktøy for 
barnehager og skoler

https://www.imdi.no/
https://www.helsedirektoratet.no/
https://bufdir.no/
https://nav.no/
https://udir.no/
https://www.politiet.no/om/organisasjonen/andre/politidirektoratet/


«Kids do well if they can!»



«Skill not will»

Steinar Hvål - Psykologspesialist - RVTS-Vest



Manglende/forsinket 
utvikling av ferdigheter

o Språk- og kommunikasjon

o Arbeidsminne og 
oppmerksomhet

o Emosjon og regulering

o Kognitiv fleksibilitet og vurdering

o Sosialt og i relasjon

J. Stuart Ablon & Alisha R. Pollastri, The School Discipline Fix, 2018. 
Oversatt og tilpasset av Steinar Hvål, 2020





Spilldel Opplæringsdel

Kunnskapsbank Filmer



Øve og 
mengdetrening

Gjøre fagfolk 
tryggere

Trene alene 
eller sammen

Bilde 1, 2 og 3: Free Pixabay License



Denne og flere filmer finner du på RVTS-Vest sin Youtube-kanal, 
https://www.youtube.com/user/rvtsvest 



SNAKK, DA VEL



Førspråklige barn

o Observasjon av atferd

o Fysiske symptomer



Barn og unge om egne 
opplevelser



glipp.forandringsfabrikken.no

glipp.forandringsfabrikken.no

https://glipp.forandringsfabrikken.no/
https://glipp.forandringsfabrikken.no/


(Sanner et al. 2020, s.56)



«Jeg hadde prøvd å lage noen 
tegninger av barn som ikke 

hadde det fint, for å si ifra om 
at det ikke var så bra som det 

så ut til.»

(Sanner et al. 2020, s.56)



(Sanner et al. 2020, s.57-58)

«Jeg har alltid vært overbevist 
om at det var min feil at jeg 

ble behandlet som jeg ble. Jeg 
fikk høre hvor lite verdt jeg 

var, hvor forferdelig datter jeg 
var, hvor utakknemlig og 

egoistisk jeg var, og at jeg aldri 
skulle ha blitt født.»



«Det er vondt å kjenne på at hvis noen 
voksne hadde fortalt hva andre ikke har lov 
til å gjøre, kunne mye ha vært annerledes.»

(Sanner et al. 2020, s.57-58)



«Jeg tror ikke de i barnehagen 
forsto at vold og overgrep kan 
skje i alle mulige familier.»

(Sanner et al. 2020, s.56)



Faser i samtalen

o Forberede samtalen
o Kontaktetablering

o Introduksjon av tema
o Fri fortelling

o Utdyping av opplevelser og 
følelser

o Avslutning

(Gamst & Langballe) 



Hvor?

Hvilken 
informasjon 
trenger jeg?

Forberede samtalen

Hvem kan jeg 
rådføre meg med? 

Reaksjoner? 
Hos meg/barnet

Hypoteser

Hvem?

Hjelpemidler?

Hvordan skape 
trygghet?

Hvordan 
begynner jeg?

Når?



FØR SAMTALEN: 
Spør barnet

o OM barnet vil snakke alene med 
en voksen

o HVEM barnet kan snakke trygt til

o HVOR barnet kan snakke trygt

http://glipp.forandringsfabrikken.no/

http://glipp.forandringsfabrikken.no/


Kontaktetablering

o Skape tillit og trygghet
o Påpek noe positivt 

o La barnet hjelpe til med «å lage klart»
o «Jeg husker……»



Introduksjon av tema

o I dag vil jeg snakke med deg om..

oEr det noe du ønsker å snakke om/har 
tenkt på siden sist?

o Ta utgangspunkt i barnet

oI går sa/gjorde du… 

oDu ser så trist/sint/lei deg ut… 

oDet har vært så mye fravær den siste 
tiden… 

o Åpne opp for dialog

oHva har skjedd?

oFortell…

oDet vil jeg vite mer om…



Fri fortelling

o Åpne spørsmål

o Aktiv lytting 

o «Mhm, ja, så da skjedde det…»

o Sette ord på det som skjer

o «Det ser ut som dette er vanskelig for 
deg å snakke om...»

o «Nå ser du veldig trist ut…»

o Tåle pauser 

o «Nå ble det stille her….. Jeg lurer på hva 
du tenker på……»



UNDERVEIS

oGi barnet informasjon det trenger for å 
kunne beskrive sine ønsker

oPrøv virkelig å forstå hva barnet 
opplever som det viktigste, 
vanskeligste eller vondeste

oOm noe skal bestemmes, ta 
utgangspunkt i barnets ønsker

http://glipp.forandringsfabrikken.no/

http://glipp.forandringsfabrikken.no/


«Jeg kunne sluppet så masse 
vondt hvis en voksen jeg var 
trygg på, snakket med meg 
om at de var bekymra.»

(Sanner et al. 2020, s.56)



Utdype følelser og opplevelser



o«Hvordan var det å være deg da?»

o«Du sa at du hørte noe like 
før…Hva hørte du? Hvordan var det 

for deg?»

o«Jeg ble opptatt av det du sa om at 
du alltid får skylden…Fortell…»

o«Si mer om det...»

Utdype følelser og opplevelser



«Jeg håpet egentlig 
at hun skulle spørre 

mer, men det skjedde 
ingenting. Jeg tror 

ikke hun turte helt.»

(Sanner et al. 2020, s.56)



Validere følelser

o Se følelser

o Sett ord på følelser

o Bekrefte følelser

o Møte behovene

Stiegler, Sinding og Greenberg, 2018



Hvordan validere følelsene 
som kommer til uttrykk her?

o «Jeg skal aldri tilbake til den drittskolen, lærerne 
liker meg ikke!»

o «Helvetes drittkjerring! Du aner ingenting om 
hvordan jeg har det!»

o «Ingen andre har en så føkka familie som meg»

o «Det er min feil at vi måtte flytte, hvis bare…»

o «Jeg kommer aldri til å få venner…Jeg er alltid 
alene i friminuttet»



Hvordan validere følelsene 
som kommer til uttrykk her?

o «Jeg skal aldri tilbake til den drittskolen, lærerne 
liker meg ikke!»

o «Helvetes drittkjerring! Du aner ingenting om 
hvordan jeg har det!»

o «Ingen andre har en så føkka familie som meg»

o «Det er min feil at vi måtte flytte, hvis bare…»

o«Jeg kommer aldri til å få venner…Jeg er 
alltid alene i friminuttet»



Hvordan validere følelser?

o«Det er ikke rart du er 
trist/lei/sint/spent…, fordi…»

o«Så klart du føler det slik, når…»

o«Det er ikke så rart at du er sint 
på pappa, når han blir så sint at 

du blir redd….»

oUNNGÅ « …, men…»

Stiegler, Sinding og Greenberg, 2018



Oppsummering

o Oppsummer det barnet har 
fortalt, gi mulighet til å rette på 

oss, evt utdype

o Oppsummeringer underveis kan 
bidra til at barnet 

fortsetter/kommer på nye ting

o Oppsummering før nytt tema



o Grov oppsummering

o Fortelle barnet hva som skal 
skje videre

o Rose barnet for å ha snakket 
med deg

o Snakke om et nøytralt 
tema/lukke samtalen

Avslutning



ETTER samtalen

oHVA kan fortelles 
videre/dokumenteres?

oHVEM kan få vite noe som 
barnet forteller?

oNÅR kan det fortelles?

oHVORDAN kan det fortelles?

http://glipp.forandringsfabrikken.no/

http://glipp.forandringsfabrikken.no/


www.rvtsvest.no/trygg-til-handling/

http://www.rvtsvest.no/trygg-til-handling/






Litteratur



Nyttige lenker:

RVTS sin verktøykasse

Cactus

www.snakkemedbarn.no

https://www.rvtsvest.no/trygg-til-handling/

https://glipp.forandringsfabrikken.no/

Nyttige filmer:

Samtaler med barn

Den traumatiserte hjernen

Håndmodellen

Hjelp når alarmen tar styring

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=497161&a=3

http://www.rvtsvest.no/category/verktoykassen/
http://www.cactusnettverk.no/
http://www.snakkemedbarn.no/
https://www.rvtsvest.no/trygg-til-handling/
https://glipp.forandringsfabrikken.no/
http://www.rvtsvest.no/filmar-om-avdekkande-samtalar-med-barn/
https://www.youtube.com/watch?v=aT51K91w1Ho
https://www.youtube.com/watch?v=Sz5IJJj4t6c
https://www.youtube.com/watch?v=EINIaR2ujCU
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=497161&a=3

