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• Av Beate Heide og Rina Nicolaisen, 
spesialpedagoger

I denne artikkelen har vi tatt utgangs-
punkt i metoder som legger vekt på 
dialogen som det bærende prinsippet 
for samtalen. Eksempler på metoder i 
bruk som anvender dialogen er Psyko - 
logisk Førstehjelp, Motiverende inter - 
vju og Barnesamtalen - DCM. Disse 
metodene legger vekt på å sette den 
voksnes agenda på hold for å la barnets 
stemme få plass. Samtaler med barn 
handler om holdninger og væremåter 
den voksne har i møte med barnet, og 
disse holdningene er synlige i kropps-
språket vårt, tonefallet og mellom or - 
dene. Derfor avslører barn våre under-
liggende holdninger. Oftest er det den 
voksnes agenda som får plass i barne-
samtalen.  

 Pedagog Ane har foreldresamtale med 
Theodors mamma. Mamma forteller at 
Theodor kjeder seg i barnehagen og vil 
slutte. Han er snart seks år, og skal etter som - 
merferien begynne på skolen. Ennå er det 
noen måneder igjen, for kalenderen skriver 
april. Ane sier at Theodor ikke har sagt noe 

i barnehagen om at han mistrives og at 
hun vil ha en samtale med ham. Denne 
gjennomfører hun straks etter at foreldre-
samtalen er over. 

Hun innleder samtalen med; «Jeg hadde 
foreldresamtale med mamma for litt siden. 
Hun sier at du kjeder deg i barnehagen, og 
at det er lite spennende å gjøre, særlig i ute - 
tiden. Jeg vil gjerne hjelpe deg til å få det 
bedre. Vil du fortelle meg hva som gjør at 
du kjeder deg i barnehagen?» Theodor for - 
teller at han gjerne vil være hjemme å sykle 
på den nye sykkelen han har fått. I sam - 
talen forteller han at det er lite nytt å finne 
på når de er ute, og han forteller også at 
det er et par andre gutter som tenker og vil 
det samme. Ane lytter og sier: Hvordan 
tenker du at vi kan løse dette?». Theodor 
ser på Ane og sier; «Den turstien som går 
ovenfor barnehagen er fin til å sykle på. 
Kanskje vi kan ha med syklene og sykle litt 
der. Du kan fortelle hvor langt vi får sykle, 
og vi kan gjøre dette i utetiden. Hvis jeg 
får lov av mamma å ta med sykkelen min 
hit, og vi skal selvsagt ha på hjelm.» Ane 
tenker at området Theodor viser til er akku - 
rat passelig til å sykle på. Det er et nyan - 
lagt område for turer og det er lagt asfalt 

for fremkommelighet med sykkel og rulle - 
stoler. Ane sier at de sammen må snakke med 
mamma og pappa om dette, men at hun 
syntes det er en god ide. Hun roser Theodor 
for å fortelle om det som er vanske lig. «Det 
er bare slik vi kan finne en løs ning på det». 
Ane takker Theodor for gode forslag, og sier 
at de skal få til å snakke med mamma og 
pappa når de henter han senere i dag. 

 Forslaget fra Theodor er bra, og Ane er 
imponert over hvilken modenhet og oversikt 
Theodor har om livet i barnehagen. Theodor 
viste at han hadde reflektert over dette, 
men ikke turte å spørre om lov. Theodor 
går fra møtet med Ane og tenker at dette 
vil nok mamma syntes er greit.

I eksemplet er barnets opplevelse av 
barnehagen hovedtema. Den voksne er 
åpen og tar imot barnets opplevelse, og 
er sammen med barnet på å se etter løs - 
ninger. Denne samtalen er ikke av de 
vanskeligste, men den utfordrer de voks - 
nes syn på hva barn kan være med å be - 
stemme. Eksemplet er tatt med som en 
påminnelse om at dersom vi ønsker å bli 
bedre i å samtale med barn, må vi øve 
oss på samtaler med mer alminnelige 
tema. 

Voksne er ofte flinke til å snakke til barn og om barn. Vi er ikke alltid like flinke til å 
snakke med barn. Barn som har opplevd vanskelige ting i livet sitt, kan synes det er 
vanskelig å snakke om dette, og vi som voksne kan synes det er utfordrende å ta 
slike tema opp med barnet. Vi vil i denne artikkelen se på barnesamtalen.

Om å være aktør i eget liv

Å snakke med barn om vanskelige tema
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I dialogprinsippet ligger først og 
fremst empatiske kommunikasjonsfer-
digheter som ikke kan utføres som enkle 
håndgrep og med noen prinsipper og 
teknikker. Barnet skal møte en voksen 
som er tilstede og som har fokus rettet 
mot det barnet er opptatt av.  Dette er 
konsekvensen når en er opptatt av dia - 
logen som bærende prinsipp (Gamst, 
2017). I samtaler etter dialogiske prin - 
sipp, ønsker en å få barnet i fri fortel-
ling. En fri fortelling er flere utsagn 
etter hverandre, som kommer etter hver - 
andre. Fri fortelling hjelper barn til å få 
fatt i minnene sine samtidig som det 
dannes nye minnekoblinger i hjernen. 
For å få barnet i fri fortelling, kreves 
det at den voksne legger til rette for en 
god relasjon i trygge omgivelser.

Samtalen for å utvikle språk
Å øve på å bruke språket aktivt i hver - 
dagen, og å sette navn på både gjen-
stander, hendelser og følelser er viktig, 
og vi starter med det allerede når barna 
er små. Denne øvelsen som starter tid - 
lig i relasjonen til barnet, er det som 
senere skal være redskapet når vi sam - 
taler med barna om hverdagslige, og 
hyggelige ting, og også om vanskelige 
tema etterhvert som de blir større. En 
god relasjon er altså fundamentet i sam - 
talene med barn. 

Det er språket vi griper verden med. 
Språklige ytringer kommer av en kombi - 
nasjon av tanker vi tenker, og ord vi kler 
tankene våre i. Barn trenger trening i å 
samtale om et tema. De får ofte asso sia - 
sjoner til andre tanker, slik at sam talen 
hopper og spretter mellom det som ser 
ut som tema som ikke henger sammen. 
Det er den voksne som har ansvaret for å 
holde tema, de gangene det er et spesielt 
tema vi ønsker å ut dype. For at dette 
skal skje må de voksne både forstå 
hvordan språk utvikles og hva en kan 
forvente på ulike utviklings trinn – og de 

må ha redskaper for å holde samtalen 
gående om det tema en vil snakke om.

Barn med funksjonsnedsettelser, barn 
som har opplevd traumer og/eller barn 
som har hatt dårlig omsorg i en tidlig 
fase, kan ha fått mindre trening i akku - 
rat denne dagligdagse formen for kom - 
munikasjon fordi det er andre omsorgs-
behov som kommer foran. Derfor skal 
voksne i barnehager og skoler være sær - 
skilt oppmerksom på disse barna. De 
har en oppgave hvor de skal sørge for at 
barnet får tettet sine hull i språkets 
innhold og form. 

Hverdagens samtaler
Det er i det dagligdagse, i her-og-nå-
situasjoner, vi øver oss på samtale. Noen 
barn vil ikke fortelle om sine opplevel-
ser fra barnehagen og skole, og vi voksne 
kan synes dette er utfordrende. Årsakene 
til at barn velger dette bort kan være 
flere. De kan mangle tillitt, de ønsker 
ikke å være en belastning, eller de kan 
synes det er vanskelig å sette ord på 
tanker og følelser. Fremgangsmåten i 
samtaler med barn kan være avgjørende 
for om en lykkes å nå inn til barnet eller 
ungdommen. Det er også flere «feller» 
en kan gå i. 

I mange samtaler med barn og unge 
er det vanlig å stille lukkede spørsmål 
som kun krever enstavelsessvar. Eksem-
pler på dette er: 

«Har du hatt det bra i barnehagen i 
dag?» 

«Lekte du med noen?»
«Fikk du varm lunch i dag?»
Hva kan en regne med å få til svar? 

Barnet får et spørsmål, og her stilles det 
ikke noe annet krav til barnet enn at det 
kan svare JA eller NEI. Mange foreldre 
forteller at de får ett av disse svarene, 
eller de får svar som VET IKKE. 

Måten vi kommuniserer med barnet 
på er avgjørende for det svaret en får fra 
barnet. Det er større sjanse for å få barn i 

fri fortelling om en anvender åpent spørs - 
mål: «Fortell meg fra barnehagen i dag.», 
«Nå er jeg spent på hvem du lekte med i 
dag.» Denne måten å spørre på trengs 
det øvelse i for barnet – og for deg selv. 
Og ikke minst må en tilpasse spørs målet 
etter barnets alder og modning. 

Har du tenkt på om du selv er en god 
rolle modell? Hva med å starte med å for - 
telle om en opplevelse fra din egen dag. 
Fortelle om en positiv opplevelse, for selv - 
sagt elsker barn å høre voksne fortelle også.

Boka «Kan vi snakke med barn om 
alt» av Magne Raundalen og Jon-Håkon 
Scultz stiller slike spørsmål. Dette er ei 
bok som inspirerer til å samtale med 
barn, og ikke minst at vi våger å snakke 
med barn om ting som er vanskelig.

I boken innleder de med;
«Det er en utfordring å lytte så barn 

snakker, og å snakke så barn lytter. Der - 
som du snakker som et leksikon når barnet 
bringer frem et vanskelig tema, ser barnet 
seg om etter døren. Det samme gjør de der - 
som du sitter der stum og lytter. Da tør de 
ikke å snakke med deg. Det gjelder å finne 
balansen slik at man ikke blir underaktiv 
og samtalen dør ut, ei heller overaktiv for 
da slukner barnets oppmerksomhet. Når 
vi skal snakke med barn, hjelper det å 
tenke på at vi er skapt med en munn og to 
ører. Det betyr at vi skal lytte dobbelt så 
lenge som vi snakker.» (Side 5, Raundalen 
& Schiltz, 2008). 

Magne Raundalen og Jon-Håkon 
Scultz trekker frem viktige momenter i 
kommunikasjonen med barn. Dette 
kan en bruke som grunnregel i all kom - 
munikasjon mellom mennesker. Essen-
sen er altså at det handler om å være 
interes sert i den andres fortelling, og 
kunne leve seg inn i historien. For å 
vise inte resse, kan vi nikke, komme 
med små ord som mm, eller bekrefte at 
vi lytter ved at vi er vendt mot barnet 
med både kropp og blikk.

God kommunikasjon krever at en 

Kommunikasjon

Om å være aktør i eget liv

Å snakke med barn om vanskelige tema



58  Fosterhjemskontakt 4/19

følger regler i kommunikasjon. Det at en 
lar den andre snakke ferdig, at en lytter 
og bekrefter det den andre forteller. 

I samtale med barn kan det være lurt å;
• snakke om det vi gjør her og nå
• vise barnet at en er interessert i tema
•  vise barnet at en har god tid til å lytte
• gjenta det barnet sier
• bygge på/utvide språket 
•  lære barnet kommunikasjonsreglene 

(Den voksne må være en god språklig 
rollemodell ved å bruke kommunika-
sjonsreglene her: turtaking.)

Barn trenger altså gode språkmodeller 
for å lære seg å samtale om et tema, der - 
for er det spesielt viktig at voksne er 
bevisst sin rolle som språkmodell også 
når den voksne snakker med en annen 
voksen. Barn lærer av modeller. Ved å 
være gode språkmodeller gir du barn 
mulighet til selv å bli både en god for - 
teller og en god lytter. Det blir ingen 
fortelling uten at det er tilhørere. 

For å vise barnet at vi virkelig har 
lyttet, er det et godt grep å oppsummere 
det vi har hørt barnet si. Da gir vi også 
barnet mulighet til å legge til om vi har 
glemt noe, eller å oppklare forhold vi 
har misforstått. I tillegg gir det barnet 
mulighet til å få repetert sine egne tanker. 
Da har barnet mulighet til å tilføye det 
som det har glemt, eller det som det kom-
mer på i den voksnes oppsummering. 

Asymmetriske relasjoner
Barnekonvensjons artikkel 12 gir barn 
rett til å bli hørt i saker som angår dem 
(FN, 2003), og siden barnekonvensjo-
nen er ratifisert i Norge, er vi forpliktet 
til å følge den. Det å gi barn anledning 
til å uttale seg, krever altså at den voksne 
anerkjenner barnets rettighet etter denne 
konvensjon. Å samtale med barn handler 
derfor om hvilke holdninger den voksne 
har til barn som gruppe. Barnekonvensjo-
nen sier også at vi skal snakke med barn 
for å gjøre «barnets beste»-vurderinger 
(Barnekonvensjonens artikkel 3, 2003). 
Når Ane i caset tar Theodors forslag opp 
til drøfting med foresatte, og med kollega 
på jobb, er hun i ferd med å gjøre «barnets 
beste»-vurdering. Her handler det om 
mer enn hva Theodor ønsker; det handler 
om konsekvensen av de tiltakene de setter 
i gang sett opp mot alle barna i barne-

hagen, mot lov verket og mot kommu-
nens retningslinjer for drift av barne-
hage. Enkeltbarnets behov må altså ses i 
en større kontekst. 

Forskning på relasjon og barns utvik - 
ling viser at barn fra tidlig alder kan 
uttale seg om sin egen situasjon, gitt at 
det blir lagt til rette for det. 

Den klassiske relasjon mellom voksne 
og barn er asymmetrisk. Det betyr at i 
de aller fleste tilfeller, har den voksne en 
ansvarsrolle overfor barn. Når en jobber 
med dialogiske prinsipper, fordrer det 
at de voksne ser på barn som likever-
dige kommunikasjonspartnere, i det vi 
samtaler om. Om vi er oppriktig interes - 
sert i barnets tankeverden, så vil vi opp - 
dage at barn kan si mye om sin egen 
situasjon. 

Den anerkjennende samtalen
Å anerkjenne barn og ungdommers 
tanker og meninger innebærer at vi på 
ulike måter viser dem at vi forstår og 
aksepterer deres opplevelse av det som 
har skjedd. Det er også viktig å aner-
kjenne deres følelsesmessige reaksjoner. 
Det innebærer ikke at man aksepterer 
alle handlinger, som for eksempel å slå, 
sparke, ta ting fra andre eller lignende. 
Hvis et barn blir sint eller lei seg for å 
måtte avslutte leken barnet holder på 
med, vil en kanskje se reaksjoner hos 
barnet som at det bli skuffet eller sint 
fordi det ikke kan bestemme selv. Hvis vi 
da anerkjenner barnets følelser ved at vi 
sier til barnet “Ja, jeg skjønner godt at du 
ikke likte å slutte leken nå. Du har sikkert 
lyst til å leke mer, og så bli du sint når 
du ikke kunne bestemme dette selv.” Om 
en møter barnet på denne måten vil barnet 
oftest føle seg mer møtt, og bli mer inn - 
stilt på å sam arbeide med oss videre. Det 
motsatte av anerkjennende kommunika-
sjon er om vi for eksempel sier “nå må 
du høre på meg” eller “det er ikke noe å 
bli lei seg for”. Slike uttakelser vil ofte 
føre til at konflikten forsterkes. Barnet 
kjenner mere på følelsen av å ikke få gjøre 
som det vil, og får heller ikke lov til å ha 
sien egen mening om og egen opplevelse 
av det som skjer. Dette igjen forsterker 
barnets negative opplevelse.

Det er også viktig at vi viser barnet at 
vi gjør det vi kan for å forstå. Det kan vi 

gjøre ved å la dem ha egen inn flytelse i 
flere ulike situasjoner, og dette selv om 
de ikke kan få det akkurat som de vil. 
Barn og unge trenger at vi bruke tid på å 
høre på deres opplevelse når de ikke kan 
få det som de vil, og vi må vise dem at vi 
forstår og aksepterer deres følelser i 
forhold til dette. 

Det er verdt å merke seg at anerkjen-
nende kommunikasjon ikke bare dreier 
seg om en måte å snakke på, men at 
dette er en grunnleggende holdning til 
relasjoner hvor vi forsøker å ta mennes-
kers individuelle opplevelser, tanker og 
følelser på alvor og ivareta de grunnleg-
gende behovene til alle parter i relasjo-
nen. Anerkjennende kommunikasjon 
dreier seg i høyeste grad om å la barnet 
eller ungdommen få være ekspert på sin 
egen opplevelse. 

De vanskelige samtalene
Barn som har opplevd traumatiske ting i 
livet sitt, kan synes det er vanskelig å 
snakke om dette. Foreldre og lærere får 
høre historier fra barnets liv, og det er 
viktig at barnet blir møtt på en respekt-
full og verdifull måte. Når barn vil for - 
telle noe, skal det bli mottatt, og barnet 
må få mulighet til å få fortalt det det har 
på hjertet. Det er de voksnes opp gave å 
legge til rette for at barn skal kunne få 
bearbeidet, eller finne noen å snakke 
med om det de har opplevd. Barnehagen 
og skolen er en viktig res surs i dette 
arbeidet med å bistå for eldrene og fange 
opp når barnet har det vanskelig.

Den vanskelige samtalen kan også 
handle om at de voksne syntes tema en 
skal snakke om er vanskelig. Vi kommer 
ikke inn i samtaler uten at vi har med 
oss våre egne følelser, tanker og hold-
ninger. Gamst (2017) peker på at det 
derfor er viktig at den voksne for be - 
reder seg på samtalen ved å gå gjen nom 
det en vet om barnet; forutse ulike reak - 
sjoner og tenke gjennom hvordan en vil 
gripe an det som kommer fra barnet.

 
Innramming
Det er viktig å skape gode rammer for 
samtale, og også her er barn og unge for - 
skjellige. Noen barn og unge liker å 
snakke når de er på kjøretur i bilen, noen 
når de baker, og noen følger etter mor 
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eller far og prater i ett sett. I barne hagen 
er det mange fine anledninger til å snakke 
med barn – enten alene eller i grupper. 

En regel er å ta utgangspunkt i det 
barnet vil fortelle og la barnet være den 
som tar initiativ til samtale. Sensitivitet 
i samtale med barnet er viktig. De må 
ikke spørres ut fordi voksne er nysgjer-
rige på deres historie, men oppleve at 
de voksne spør fordi de bryr seg om 
barnet. Mange barn er gjerne sensitive 
på akkurat dette og vil oppleves å være 
på vakt. Tillit og en trygg relasjon er 
momenter som kan være avgjørende for 
om barnet eller ungdommen vil med - 
dele sine tanker. 

Når vi samtaler voksne imellom, 
sitter vi gjerne i hver vår stol vendt mot 
hverandre. Dette er en voksen setting 
og fremmed for barn. Mange erfarer at 
det er lettere for barn å snakke når en 
kjører bil, eller leker sammen. Da er 
fokuset for begge på noe utenfor barnet 
– og samtalen oppleves mindre truende. 

Kunnskap om hvordan akkurat dette 
barnet kan bli hørt, er forberedelsen den 
voksne må gjøre for å lykkes i samtalen 
med barn. Det er også viktig i mer for - 
melle samtaler å sette rammer, og å gi 
mulighet for pauser. 

Fri fortelling
Barnet er i fri fortelling når barnet kom - 
mer med flere ytringer etter hverandre 
om det samme tema. For å øve opp 
denne ferdigheten, er det lurt å starte 
med et ufarlig tema, et tema som rom - 
mer noe barn er interessert i. Vi kan inn - 
ledningsvis be barnet fortelle om hva det 
liker å leke med, eller om vi har kunn - 
skap om noe barn liker – etterspørre det. 

Det er først når vi forstår at barnet 
behersker fri fortelling i et nøytralt tema 
at vi kan forvente at barnet skal nytte fri 
fortelling når det forteller om noe alvor - 
lig eller vanskelig.

Høretrakten
I fri fortelling benytter Barnesamtalen 
DCM seg av høretrakten. Det er en 
metode der de voksne øver seg på å ha 
oppmerksomheten rettet mot barnets 
utsagn. Disse bekreftes gjennom bekreft - 
ende nikk. For mange barn tar det tid å 
få tak i sine egne tanker. Da fordrer det 
at den voksne tåler at det blir stille. Still - 
heten kan vare mange sekunder, og 
denne teknikken er virkningsfull for 
barn som strever med å få tak i sine egne 
meninger. Så mens barn snakker viser 
en med små ord og kroppsspråk at en 
lytter. En tillater stillhet. I tillegg kan 
det at den voksne gjentar barnets utsagn, 
gi ny næring til at barnet forteller mer. 
I tillegg kan den voksne oppsummere, 
og gjerne spørre barnet om man har 
fått med seg alt. 

For å lære seg samtaleteknikk etter 
dialogiske prinsipper, er det lurt å gå på 
kurs. Kursene legger stor vekt på å øve 
seg i metoden slik at en blir trygg på 
det håndverket som det er å snakke 
med barn. 

Oppsummering og avrunding
Barn liker ofte å snakke med voksne. Vi 
voksne har vår plikt til å fortelle hvor - 
for vi har samtale med barnet – fortelle 
om bakgrunnen for samtalen. Barne-
samtaler har ofte en misjon. Det er noe 
vi voksne vil bruke samtalen til. Det å 
være åpen med barnet om hvorfor vi 

snakker sammen, er viktig. Ikke bare 
for akkurat denne samtalen, men for at 
barnet skal bygge opp tillit til voksne 
som trenger å samtale med det opp gjen - 
nom livet. Det er også lurt å for telle 
barnet hvordan vi skal bruke det barn 
sier videre. Har vi en samtale i barneha-
gen eller skolen, er det kanskje som for - 
beredelse til foreldresamtale. Da må vi 
bli enig med barnet om hva vi kan 
bringe videre til foreldrene. 

Veien videre
Vår erfaring er at det er et stort og ofte 
ubenyttet potensial i det å snakke med 
barn. Barn har meninger om mange 
forhold rundt seg selv, bare de gis mulig - 
het til å snakke om dem. I barnehager 
og skoler har vi behov for å finne ut om 
barnet trives, og hva de liker å gjøre. 
Da kan slike systematiske samtaler gi 
oss verdifull informasjon som vi kan 
bruke til planlegging av virksomheten. 

I det spesialpedagogiske arbeidet kan 
gode samtaler gi oss bedre sakkyndige 
vurderinger, der barnets egen stemme 
kommer frem. Det betyr ikke at barn 
alltid skal få det som de ønsker; men om 
det ikke blir slik de har uttrykt seg, må 
barnet få en forklaring på det. I det barne - 
vernfaglige er samtaler med barn essen - 
sielt. Metodene med dialogiske prinsip-
per er godt egnet for slike samtaler og gjør 
at barn får en opplæring i demokratiske 
prosesser, og i å ha innflytelse i eget liv. 

Litteratur: 
FN. (2003). Barnekonvensjonen: FNs 
konvensjon om barnets rettigheter: Vedtatt 
av De Forente Nasjoner den 20. novem-
ber 1989, ratifisert av Norge den 8. 
januar 1991: Revidert oversettelse mars 
2003 med tilleggsprotokoller Retrieved 
from http://barnekonvensjonen.nu/.

Gamst K. M.  T.(2017) Profesjonelle 
barnesamtaler. Å ta barn på alvor. 2. 
utgave. Universitetsforlaget.

Raundalen, M og Scultz J.H. (2008) 
Kan vi snakke med barn om alt. Pedago-
gisk Forum, Oslo.

Øvereide, H. (2000). Samtaler med 
barn- Metodiske samtaler med barn i 
vanskelige livssituasjoner, Høyskole 
Forlaget, Oslo.


