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«Mer robuste barn»



Mål:
Personalet i barnehagen har økt kompetansen sin og ferdighetene sine på å gi barna noen gode 
«verktøy» og handlingsalternativ for å bedre tåle motstand i hverdagen. Målet er mer «Robuste 
barn»!

Vår definisjon på et «Robust barn»:

• Takler å ikke alltid få bestemme i leken.

• Takler å ikke komme først i køen, og å vente på tur.

• Takler å tape i spill og konkurranser.

• Takler at ting ikke blir helt som man har tenkt.

• Takler å bli irettesatt/veiledet når noe har gått galt.

• Kommer gjennom ting som oppleves som urettferdig.

• Takler at det blir små endringer i de daglige rutinene eller at det er vikar på avdelingen.

• Takler at andre barn får være i fokus.

• Takler at det stilles krav og forventninger tilpasset alder og utvikling

• Takle å, noen ganger, bli avvist, å få nei. Ingen barn skal tåle å bli avvist og utestengt som et mønster!

Askeladden bhg.:

Vi tenker at det å kunne møte barna god og respektfull måte der de er, både følelsesmessig og utviklingsmessig er grunnleggende for alt arbeidet vi gjør i barnehagen. Barnehageåret 
2018-2019 har vi hatt fokus på nettopp det å møte barna på følelser, nå inn til, forstå og finne roen sammen med barn som strever med å regulere følelsene sine. Nå i år vil vi gjerne 
ha fokus på hvordan vi kan hjelpe dem til å komme videre. Først ved hjelp av vår veiledning og tett oppfølging, og så, på sikt, på egenhånd ved hjelp av forskjellige 
«verktøy»/handlingsalternativer de har fått presentert og øvd på sammen med en voksen veileder. 



«Jeg tror du klarer det, og hvis du ikke klarer det, så er jeg med deg og støtter 
deg, så du klarer det etter hvert.»

Robusthet handler nettopp om hvor gode opplevelser barn har med å prøve og 
feile, og komme gjennom sin frustrasjon. Og om å bevare sitt mot til å prøve igjen 
og igjen, for til slutt å lykkes.
Vi voksne som omgås barn må tørre å tenke tanken på at frustrasjon er en kilde til 
vekst!

Det er en hårfin balanse for når man tar ansvar for noen, og når man tar ansvar fra 
noen.

Mennesker som alltid ser på egne behov som de viktigste, kan vanskelig bidra til et 
fellesskap



En liten fortelling om å «bære posen sin selv»:

En tre år gammel gutt har handlet med mamma. Hun bærer tunge poser og han bærer en liten. Han 
blir sliten og vil bæres. Da tar mammaen et valg som får konsekvenser for hele guttens framtid.

– Moren går over følelsesbroen til barnet og sier «Jeg skjønner du er sliten, det er jeg også. Vi setter 
oss ned litt, og så sier du i fra når du er klar til å gå videre». Etter ett minutt er gutten klar til å gå 

resten av veien og bære posen sin selv.

Vi skal bade barna våre i kjærlighet, men kun kjærlighet er ikke nok. Helt nødvendig, men ikke nok. 
Barn må ha indre struktur og et indre kompass for å klare seg godt og navigere i et samfunn som 

stiller høye krav til individet.
Dette handler om karakterdannelse og ansvarsoppdragelse. Og det får du ved å møte barnet i 

følelsene sine uten å frata dem ansvaret for eget liv.
(Hentet fra den danske psykologen, Per Schultz Jørgensen)


