
Øv og prøv på 
snakkemedbarn.no

Er du bekymret for et barn?
Snakke sammen kan hjelpe deg til å bli tryggere i å gjennomføre 
en samtale med barnet. 

I en simulert dialog går du inn i rollen som en voksen i samtale 
med et barn. Du kan øve på å stille åpne spørsmål, være en 
aktiv lytter og forstå barnas og dine egne reaksjoner. 

Barna du møter er i forskjellig alder og har ulike utfordringer. 
Du velger selv hvem du vil snakke med.  



En samtale kan skape tillit og trygghet, 
men også det motsatte. Derfor kan det være fint å øve 

– spesielt sammen med kolleger.



Hvem vil du snakke med?

IBEN 9 ÅR
Hun har tegnet en gråtende jente 
på fanget til en gammel mann. 

Du bestemmer deg for å snakke 
med henne.

OLE 6 ÅR 
Han går i barnehage, men trekker 
seg bort fra de andre barna. Ole 
sier noe som gjør deg bekymret.

HUGO 12 ÅR  
En jente i klassen har fortalt 
moren sin at Hugo har bedt 
henne om å dra ned buksen.

ZAINAB 12 ÅR
 Hun har endret seg den 

siste tiden. Fra å være glad 
og sosial er hun blitt stille, 

engstelig og unngår 
blikkontakt.

THEA 12 ÅR
 Hun er skoleflink, var aktiv 
i idrett, men har nå sluttet. 

Venninnene hennes har fortalt 
deg om noe Thea er blitt 

utsatt for.



Hvem vil du snakke med?

LILLY 5 ÅR
Hun har skilte foreldre som er 

i en voldsom konflikt. Hun 
virker sliten og sitter mye for 

seg selv i barnehagen.

LUCAS 12 ÅR
 Han har blitt vanskelig å 
håndtere i klasserommet, 
og medelever har begynt 

å unngå ham.

MOHAMMED 16 ÅR
Han henger mye på senteret 

om kvelden og er blitt 
arrestert. Broren hans er et 

kjent gjengmedlem.

VIKTORIA 16 ÅR
Hun går i 2. klasse på 
videregående, og den 

siste tiden har hun endret 
seg på en måte som 
vekker bekymring.


