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Går det an å styrke troen på egen mestring på tross av vonde erfaringer? 
Går det an å bli robust uten vonde erfaringer?

Er barna våre blitt mindre robuste og hva vi bør gjøre med det?



Hva er vilkårene for emosjonell god utvikling?

 Er vi blitt mindre robuste? 

 «Selvbildet har jevnt og trutt blitt dårligere helt siden vi 
begynte å snakke om det på 50-tallet!» Twenge, 2014

 Robusthet er å vokse på vanskelige erfaringer. Å kunne vise 
sårbarhet og våge å kommunisere følelser skaper kontakt og 
«ekte» robusthet. Å stenge av for følelser er falsk robusthet.

 Hvordan kan en vanskelig erfaring gjøre deg tryggere?

 Vilkårene for emosjonell utvikling (inkludert robusthet) er: 
trygghet, tilhørighet, mestring og mening.

 Men hvorfor er vi blitt dårligere på det den siste tiden?
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• Sanne tilbakemeldinger
• Ansvar
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Ta hjem budskap
 Gi barna ansvar som er begrunnet i fellesskap, 

det gir tilhørighet, mening og mestring

 Unngå tom skryt og fokus på egne muligheter og 
evner, si heller «vi støtter deg og du klarer det!» 
i stedet for «du er fantastisk!»

 Unngå trøst og stakkarsliggjøring – følelser skal 
valideres, ikke fjernes eller «fikses» 

 Finn frem den autoritative foreldrerollen: varm 
men med tydelige forventninger og god dialog: vi 
er viktige for hverandre og vi har alle et ansvar.
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