
 
 

VEILEDER FOR SAMTALE MED BARN VEDR SPØRSMÅL OM FOSTERHJEM  
I SLEKT OG NETTVERK 

 
Hensikt:  
Barnekonvensjonens artikkel 12 og barnevernloven hjemler barnets rett til å bli hørt, og at 
barnevernet skal vektlegge barnets oppfatninger fra barnet er 7 år. Dette gjelder også for 
yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter. Barnets rett må tolkes i lys av 
prinsippet om barnets beste, som innebærer å vurdere barnets rett til medvirkning opp mot 
barnets rett til beskyttelse. Praktiseringen av barn og unges medvirkning, deltakelse og 
medbestemmelse som selvstendig rettighetshaver er gjennom de senere år blitt styrket også 
i barnevernet. 
 
Barn trenger en opplevelse av sammenheng – mulighet for mestring og en viss kontroll over 
hva som skjer i eget liv. De trenger å forstå hva som skjer, og meningen med det som skjer. 
Mange barn i barnevernet får for liten hjelp til meningsdannelse. Hvis en som barn ikke får 
hjelp til å forstå mening og sammenheng i eget liv risikerer en at barnet skaper sin egen 
selvsentrerte forståelse hvor de påtar seg skyld for hendelsene. Dette utgjør ofte en 
tilleggsbelastning for barnet. 
Barn i barnevernet blir sjelden spurt om hvordan de opplever sin situasjon og hva de selv 
mener om situasjonen. De blir videre sjelden tilstrekkelig informert om tiltak som blir 
iverksatt på deres vegne. Undersøkelser viser at plasseringen blir mer stabil om barnet selv 
har fått være aktør i prosessen fram mot plassering. Hensikten med denne veilederen er å 
bidra til å sikre at barnet får informasjon og blir hørt i spørsmålet om fosterhjem.  
 
Holdning: 
Barn er aktivt handlende og aktivt deltakende i sin egen utvikling. Å forholde seg til barnet 
som et subjekt betyr å ha fokus på barnets egne opplevelser, tanker og følelser og hva som 
er viktig for barnet i spørsmål om fosterhjem. Det er viktig at barnet får si sin mening, blir 
støttet i å uttrykke sin mening og får opplevelse av å bli lyttet til.  Vi har tro på at barn kan 
gjøre kloke vurderinger og kloke valg også i vanskelige situasjoner som omhandler spørsmål 
om flytting. Å vektlegge betydningen av å få fram barnets stemme vil også kunne bidra til økt 
mestringsopplevelse for barnet. 
Alminnelige barrierer for barns deltakelse er knyttet til at barnevernet opplever å mangle 
kompetanse i å snakke med barn, mangler strukturer for å realisere barns deltakelse, frykt 
for å påføre barnet belastninger, frykt for lojalitetskonflikter, frykt for å ødelegge 
samarbeidet med foreldrene, samt behovet barnevernsarbeideren har for å beskytte seg 
selv når situasjonen oppleves som krevende og vanskelig.  
Forskning viser at barns interesser blir bedre ivaretatt når de selv får gi informasjon og delta 
i å finne fram til løsninger. Det er verre for barn å bli «skånet» ved å bli holdt utenfor, og ikke 
ha mulighet til å påvirke sin egen situasjon. 
 
Vi har kunnskap om hva det betyr for barn å ha en realistisk forståelse av sin situasjon, og at 
informasjon og deltakelse fremmer barnets mestring og kontroll i eget liv.  Denne 
kunnskapen gjør at vår holdning er at barn skal samtales med i spørsmål om fosterhjem. 



Spørsmålene og ideene under kan være nyttige hjelpemidler for å planlegge en god samtale 
med barn hvor målet er å få fram deres tanker om mulige fosterhjem i slekt eller nettverk. 
 
Verktøy: 
Tegn og beskriv situasjon og hendelser sammen med barnet.  
Bruk dukker, figurer, lekehus som kan triangulere barnet til historien gjennom både 
objekter, fenomener og tema. Å ha blyant og papir, dukker eller andre verktøy lett 
tilgjengelig samtidig som en snakker, er en god måte å konkretisere sammen med barnet – 
samtidig som en skaffer passe avstand, noe som kan gjøre det enklere for barnet å gå 
inn/delta i situasjonen. 
 
I samtaleguiden til sist i denne veilederen gis noen eksempel på hvordan samtalebilder kan 
brukes i undersøkelsen av barnets beskrivelse av nære voksne og ideer om mulige 
fosterhjem. 
Det er viktig å ha tenkt igjennom hva vi tror vi kan få ut av en første samtale med barnet. 
Tenk igjennom hva som kan være realistiske forventninger til hva barnet er i stand til å 
formidle før det blir tryggere i situasjonen. 
Tenk også på hva som kan være en god arena for samtale med barnet – og at en samtale på 
kontor ofte er vanskelig for et barn. Tenk alternative arenaer, nøytrale plasser, trygge plasser 
hos kjente, kjøre en biltur etc. Sjekk gjerne ut med barnet i forkant om hun/han har forslag 
til møteplass eller hva vedkommende vil foretrekke. 
 

Spørsmål å ta stilling til før samtalen: 
 

Egne notater til hjelp i samtalen: 

• Hvor og når skal samtalen finne 
sted? 
Hva ønsker har barnet? Ønsker det å 
delta i samtalen? 
Hvordan forholde seg til barn som 
ikke vil snakke? 

• Avklare roller mellom barnevern og 
bufetat 

 

• Hva er hensikten med samtalen, hva 
vet barnet, hva trenger barnet mer 
informasjon om, hva vet vi om hva 
barnet vet?  

 

• Åpenhet – redusere tabu og stigma, 
hva vektlegge i denne saken – hvilke 
utfordringer er knyttet til egne ideer 
om å skjerme barnet vs. barnets rett 
til informasjon og deltakelse? Hva er 
mine egne vs. barnets behov for 
«beskyttelse» i denne saken? 

 

 

• Spisse fokus for denne samtalen; 
barnets informasjon og kunnskap 
om viktige voksne i sitt liv, og 

 



gjennom dette samtale om barnets 
ideer om hvem som kan være mulig 
fosterhjem? 

 

• Det er ok om barnet i forkant, 
gjennom en tillitsperson er spurt om 
hvem det ønsker skal delta i 
samtalen. Viktig å avklare med 
barnet om det ønsker en samtale 
uten foreldrene tilstede. 

• Skal mor/far delta i samtalen 
sammen med barnet – vurder 
fordeler og ulemper opp mot retten 
til å delta vs. retten til beskyttelse, 
og lojalitetsdilemma barnet kan stå 
overfor.  Vil barnet kunne uttale seg 
fritt med foreldrene til stede? 
 

 

• Hva viktig å tegne – fortelle om 
situasjonen. Hvilke hjelpemidler/ 
verktøy trenger jeg? 
Ett utgangspunkt kan være barnets 
forskjellige flyttinger, (fra hjem til 
beredskapshjem evt. annet) – nå og 
framover,  

    Tilpasses barnets alder og modenhet 
 
 

 

 
 

Informasjon og spørsmål som gjelder i alle 
samtaler: 

Egne notater 

• Beskriv samtalens sammenheng for 
barnet- det er viktig å skape en 
sammenhengende historie 

• Gi relevant informasjon om hva som 
skjer, har skjedd og skal skje 

• Ta pauser, les barnets kroppsspråk 
og sjekk ut med barnet om det går 
greit 

• Still åpne spørsmål til barnet; Hvem, 
når, hva, hvor (vanskelige å svare på 
for barn under 3-4 år) og hvordan 
(vanskelige å svare på for barn under 
6 år). Vær obs på at ungdom kan 
være vare på når en begynner å anta 
hvordan de har det. 

 



• Lytt med både «det saklige øret» og 
«det følelsesmessige øret». For å 
forstå kan det være nødvendig å 
veksle mellom saklige og 
følelsesmessige spørsmål. Viktig å 
innstille seg på barnets 
sinnsstemning. 
 

Ideer til spørsmål/ tema som du tenker vil 
være nyttige i denne konkrete samtalen. 
Velg det du tenker er mest nyttig 

Egne notater 

 
Saklige spørsmål knyttes til situasjonen 
barnet befinner seg i - for å få tak i barnets 
tanker om egen situasjon;  
Bor barnet hjemme, midlertidig hos en 
slektning, er sitasjonen akutt, er det tenkt at 
barnet kan bo her videre- hva kan være 
naturlige spørsmål for å få tak i barnets 
forståelse av situasjonen og barnets tanker 
om hvem som kan bli et mulig fosterhjem 
for barnet; 

• Hvem kan du gå til når ting er 
vanskelige hjemme (bruk aktuell 
situasjon) 

• Hva var det som skjedde da du 
flyttet til ? (navn beredskapsmor… 
tante… mormor etc.) 

• Hvem var det som hentet deg?  

• Når tid på døgnet var dette?  

• Er det alltid (tante… mormor...) som 
du er hos når ……  (benevn aktuell 
situasjon) oppstår ?  
 

 

 
Følelsesmessige spørsmål kan være;  

• Hvordan har du det «i hjertet» nå, 
hvordan kjennes det for deg at du 
skal flytte til ….?  

• Er det noen du har fortalt til- hva 
som «bor i hjertet» ditt? Kan jeg få 
lov til å snakke med … om dette? 

• Har du en annen voksen/venn du 
kan snakke med om hvordan du har 
det når ting er vanskelige? 

• Hvordan føltes det å flytte til...? 

 



• Hvordan opplevde du det da 
tante/mormor kom og hentet deg?  

• Når følte du deg … (for eksempel 
hvis barnet sier alene/ensom/redd) 
første gang? Er det lenge siden? Er 
det alltid sonn, eller av og til?  

 
 

 
Oppfølgingsspørsmål; viktig å benytte for å 
sikre at du får tak i barnets mening.  

• Du sa… Betyr det at?  

• Forsto jeg det riktig når du sa at 
du…?  

• Nå må jeg spørre igjen, jeg forstår 
ikke helt tror jeg…  

• Kan du forklare det litt mer så jeg er 
sikker på at jeg skjønner hva du 
mener… 

 

 

 
Gi forslag til opplevelse, tanker, følelser og 
tilstander barnet kan ha, eller kan ha hatt. 
Normaliser gjennom eksempler, få tak i hva 
dette barnet tenker og forstår om sin egen 
situasjon – det å skulle flytte til noen andre i 
eller utenfor familien. 

• Noen barn jeg har snakket med har 
fortalt… andre barn har sagt at… Er 
dette noe du kan kjenne igjen, 
eller…? 

• Mange barn har fortalt at de blir 
redde… sinte…. lei seg… når de ikke 
vet hva som skal skje eller hvor de 
skal flytte, er det slik for deg?... blir 
du mest…..redd… lei deg   ? 

 

 

Avslutt alltid samtalen med å sjekke ut 
med barnet: 
 

Egne notater: 

 

• Er det noe du ønsker at jeg skulle ha 
spurt deg om som ikke er kommet 
fram i det vi har snakket om nå? 

• Er det noe… enten positivt eller 
negativt som du ønsker å si, tenker 

 



er viktig at vi vet før barnevernet 
finner/ velger fosterhjem til deg? 

• Hvordan har denne samtalen vært 
for deg? 

• Har du noen råd til oss, når vi skal 
snakke med andre barn om hvordan 
vi skal møte barnet/ gjennomføre en 
samtale som dette? 

• Takk for at vi fikk lov til å ha denne 
samtalen med deg! 

• Forklar alltid for barnet hva som nå 
skjer videre i saken – og hvem som 
tar beslutninger 

 
Noen momenter/Samtalemetodiske tilnærminger som kan være nyttige: 

• Det er viktig å styrke barnets selvfølelse ved å gjenta det barnet sier. Dette hjelper 
også barnet til å holde fokus i samtalen. Oppsummer underveis og sikre sensitive 
pauser og avslutninger når en skifter tema. Hva være særlig oppmerksom på ift dette 
barnets signaler på avslutninger/ pauser, og hvordan bekrefte at du ser og forstår 
det.  

• Å språksette kan lære barnet at opplevelser, erfaringer og behov kan uttrykkes og 
gjennom dette bli anerkjent og gyldige i relasjoner – gjennom deltakelse i samtale 
her og nå eller gjennom fortellinger. 

• Vis respekt for viktige voksne, men ikke ved å holde tilbake informasjon for barnet. 
Dette handler her om å benevne foreldrenes problemer –hvorfor de ikke kan ha 
omsorgen for barnet. Viktig for å redusere tabu og skam, og for å bidra til å fremme 
en alternativ forståelse av situasjonen for barnet. 

• Forklar at de voksne selv, eller andre voksne skal ta vare på de voksne. Dette for å 
redusere barnets følelse av avmakt i situasjonen, barnets skyldfølelse for ikke å 
kunne hjelpe -og barnets ansvarsfølelse for foreldrene. 

• Ta stilling til uheldige handlinger begått mot barnet, også fra viktige voksne. Knytt 
sammen barnets erfaringer og begrunnelse for hvorfor det er nødvendig med 
fosterhjem. 

• La gjerne en viktig voksen få ta del i barnets fortelling om sine erfaringer, og slik bidra 
til å forme utviklingsstøttende og verdige historier. 

 
 
 
Ideer til samtale med barn i alderen 3-8 år og barn i alderen 6-12 år. (Alder 6-8 år vurderes 
ut i fra modenhetsnivå) 
Gode innledninger som kan brukes for å hjelpe barnet i gang med å snakke om hvem som er 
viktige i sitt liv bør planlegges. Her er hentet bilder fra boka «Samtalebilder. En vei til 
kommunikasjon med barn» av Merete Holmsen. 
 
Se bilder av musa som ligger som vedlegg til verktøykassa, og bruk disse (evt. bare ett el 
noen) for å hjelpe barnet i gang med å snakke. Tanken er at ved bruk av bilder om «Musa» 
vil ikke tema virke så skremmende for barnet da det er «Musa» vi snakker om.  



 
Tema og bilder kan knyttes sammen på følgende måte: 
 

1. Bilde nr. 1.: «Musa skal invitere til selskap/middag/kaffi  – hvem tror du musa vil 
invitere i sin familie/som hun kjenner»?  
Dersom barnet kommer på tante, onkel, bestemor etc., så kan en utdype for barnet 
om det selv også har ei tante, en onkel etc. og hva navnet på de er? Videre; hvor de 
bor og hvor ofte barnet pleier å være der…… 
 

2. Bilde nr. 2: «Her venter Musa på å bli hentet i barnehagen/sfo. Hvem kan hente musa 
i barnehagen dersom musemor og musefar ikke kan»? 
 

3. Bilde 5: «Musa er lei seg. Hvem kan trøste musa dersom musemor og musefar ikke er 
der – er det andre voksne»? 

 
4. Bilde 6: «Musa skal flytte. Musa ser trist ut…. hvem kan Musa flytte til når det ikke 

kan bo hos musemor…?» 
 

5. Bilde nr. 13: «Hvem vil Musa ha med seg på tur tror du»? 
 

6. Bilde nr. 18: «Hvem kan Musa ringe til dersom det ikke kan snakke med musemor og 
musefar?» 

 
I samtalen kan en fylle ut et nettverkskart sammen med barnet med utgangspunkt i de 
opplysningene som fremkommer gjennom fortellingene barnet gir. 
 
Ungdom: 
Med ungdom kan en mer gå rett på i bruk av nettverkskartet. 
Viktig også her å repetere hva vi vet om ungdommens situasjon. De samtalemetodiske 
temaene vil også gjelde for ungdom, det samme gjelder spørsmålene en må ta stilling til før 
samtalen. 
 
Bruk av familieråd: 
Velger barneverntjenesten å benytte familieråd i rekrutteringen av fosterhjem, vil 
familierådskoordinatoren snakke med barnet/ungdommen hvem han/hun mener vil være 
viktige personer å ha med i rådet.  Hvor ønsker barnet at familierådet skal være. Kan barnet 
bidra med å lage invitasjonskort til deltakerne, si noe om hvor de ulike deltakerne skal sitte 
o.l. Koordinatoren vil så snakke med alle aktuelle parter og på denne måten få kartlagt hvem 
og hvilke resurser som er tilstede i familie og nettverk.  
 
 
 

BLD gav i 2008 ut en veileder om å snakke med barn i barnevernet 
«Snakk med meg». Denne kan hentes ut her (høyreklikk og åpne lenken) 
 
Snakk med meg - en veileder om å snakke med barn i barnevernet  
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2009/snakk-med-meg.html?regj_oss=1&id=577710


 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
            
  
 



 
 


