
 

  

 

Samtale- og kartleggingsverktøy; til utlån og linker til nettbaserte verktøy 

 

Samtale- og kartleggingsverktøyene er til utlån hos biblioteket. Dette er kun til utlån for ansatte i Marker kommune.  
Nedenfor følger en oversikt over hvilke verktøy som finnes til utlån.  

Til de nettbaserte verktøyene er lagt ved link i oversikten.  



 

  

Navn: Tematikk: Type verktøy: Linker: 

«Den nødvendige 

samtalen», 2011 

Hvordan ha 

bekymringssamtaler 

med foreldre 

Hefte, DVD https://www.korus-sor.no/publikasjoner/den-nodvendige-samtalen/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zje0SN5IlJk&t=184s 

Hjem-skole 

samarbeid- den 

utfordrende 

samtalen 

Hvordan organisere 

og ha 

bekymringssamtale 

med foreldre i skole 

Video https://www.youtube.com/watch?v=2F9JGVLYLlI 

Hvem ser Johanne? Innblikk i jentes 
hverdag, har en mor 

med alkoholproblem 

Animert film og 
refleksjonsspørsmål 

https://www.youtube.com/watch?v=zvlOSphxc0c 

Sinna mann Innblikk i gutts 

hverdag som utsettes 

for vold i nære 

relasjoner 

Bok og film https://www.youtube.com/watch?v=1SsXQ8M4Ee8 

Å snakke om 

vanskelige ting er 
lettere enn du tror 

Innblikk i hvordan det 

er for et barn å ha 
foreldre med psykisk 

problemer, samt tips 

til hvordan hjelpe 
barn å mestre sin 

hverdag best mulig 

Film https://www.youtube.com/watch?v=eiEqsiJ32SY 

«Barnespor» Inneholder nyttige 

verktøy, råd og 
teknikker, til hjelp for 

å ivareta barn ved 

psykisk sykdom 

Hefte https://www.napha.no/content/14588/Samtale-om-og-med-barna 

https://www.korus-sor.no/publikasjoner/den-nodvendige-samtalen/
https://www.youtube.com/watch?v=zje0SN5IlJk&t=184s
https://www.youtube.com/watch?v=2F9JGVLYLlI
https://www.youtube.com/watch?v=zvlOSphxc0c
https://www.youtube.com/watch?v=1SsXQ8M4Ee8
https://www.youtube.com/watch?v=eiEqsiJ32SY
https://www.napha.no/content/14588/Samtale-om-og-med-barna


 

  

og/eller rusproblemer 

i familien. 

Psykologisk 

førstehjelp: Barn og 

ungdom (2010, 

Solfrid Raknes) 

Selvhjelpsverktøy for 

mestring av egne 

følelser.  

Verktøypakke  

Samtalebilder- en 

vei til 

kommunikasjon 
med barn ( Merete 

Holmsen) 

Et verktøy til bruk ved 

samtaler med barn 

om barnas 
opplevelser, tanker og 

vurderinger om livet i 

barnehage og skole. 

Bok og 

samtalebilder 

 

Samtalebilder og 
tegninger- en vei til 

kommunikasjon 

med barn i 

vanskelige 
livssituasjoner 

(2011, Merete 

Holmsen) 

Tar for seg å 
kommunisere med 

barn i vanskelige 

livssituasjoner ved 

hjelp av bilder 

Bok og 
samtalebilder 

 

Hvorfor spurte 
ingen meg- 

kommunikasjon 

med barn og unge i 

utfordrende 

livssituasjoner 

(2011, Anne Kirsti 
Ruud) 

Beskriver 
samtalesituasjoner 

med barn i vanskelige 

livssituasjoner 

Bok  



 

  

Bamsekort 48 kort med ulike 

følelsesuttrykk. 
Metode for å 

identifisere og snakke 

om følelser på. 

Kort og hefte   

Spør barn, få svar! 
Samtaler med barn 

om sosiale 

relasjoner (May- 
Britt Drugli) 

Samtaleverktøy som 
bygger på SSR- 

metoden. Snakke 

med barn om hvordan 
de har det med 

utgangspunkt i 

sosiale relasjoner. 

Bok og figurer/ 
dukker 

 

Nettverkskart, mal Nettverk som 
utgangspunkt i 

samtalen med barn 

eller foreldre. 

Skjema Link 

Hvem kan hjelpe 
Jesper? / hjelp 

Jesper 

Følger en liten gutt og 
hvordan søsteren må 

ta ansvar for han. 

Barn med foreldre 
med 

rusmiddelproblemer 

og/ eller psykiske 
problemer. 

Film og 
veiledningshefte 

https://www.youtube.com/watch?v=eRsC8Gf9DtE 

Snakke. 

Samtalehjelp til deg 

som er bekymret 
for et barn 

Øke fagkompetanse 

og 

handlingskompetanse 
rundt bekymringer for 

barn, med 

Nettside/ spill https://www.snakkemedbarn.no/ 

https://www.youtube.com/watch?v=eRsC8Gf9DtE
https://www.snakkemedbarn.no/


 

  

 

 

utgangspunkt i en 

digital 
læringsplattform. 

Filmer av samtaler 

med barn, spill der du 
kan øve deg på 

samtaler med barn 


