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Hvordan kan vi kommunisere med barn også når det er krevende og følelsesmessige vanskelige livstema 

for barnet og/eller deres viktige voksne? v/ Haldor Øvreeide spesialist i klinisk psykologi NPF  

 

Barn trenger medopplevelse og hjelp til å forstå sine erfaringer og sin sammenheng. Og barn må få 

praktisere sine gjensidighetsegenskaper og kjenne seg betydningsfull og tilhørende noen som kan gi deres 

behov og egenskaper stabil og troverdig oppmerksomhet. Betydningen, og konsekvensene av 

deltakerpsosisjonen som barn har i alt samspill, er det viktig for oss å forstå.  

Utviklingsstøttende kommunikasjon, det vil si åpenhet og rom for barnets undring over sine livserfaringer i 

en trygg ramme, er en forutsetning for psykisk helse og utvikling.  Ved triangulert samtale – med barn og 

foreldre, eller andre viktige voksne sammen – om vanskelige livstema, kan vi bidra til realistiske og 

utviklingsfremmende fortellinger som styrker barnets selvrespekt. Samtidig kan vi sammen med de viktige 

voksne få bedre innsikt i barnets egenskaper og behov og styrke den støttende kvaliteten i omsorgen for 

barnet som har levd, eller lever under krevende forhold.   

Barn er sosiale bidragsytere som søker og bidrar til tilhørighet i et trygt fellesskap, nødvendig for egen 

utvikling. Med utgangspunkt barns grunnleggende egenskaper for sosial deltakelse, behov for tilhørighet og 

avhengighet, viser Haldor hvordan vi kan samtale med dem også om vanskelige erfaringer og 

livssammenhenger.  Kursdagen vil være en kombinasjon av teori og metodiske anvisninger, rikelig illustrert 

med analyse av videoeksempler.   
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