
Psykisk helse i 
barnehagen
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Psykisk helsearbeid i barnehagen. Hva 
er det?

� Hva er det første vi tenker på når vi bruker 
begrepet psykisk helse relatert til barnehagen?

� Hva kan vi på dette feltet? Hva er vi gode på?
� Hva trenger og ønsker vi av ny kunnskap og 

kompetanse?
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Hva er psykisk helse?

WHO definerer psykisk helse som en subjektiv 
opplevelse av mentalt, fysisk og sosialt 

velbefinnende
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Følelser
Kilde bilder pixabay
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Hva er barns grunnleggende 
psykologiske behov?

� Emosjonell trygghet
� Anerkjenne og bekrefte følelser 

� Tilhørighet

� Utforskning og mestring
� Utrygge barn 

� Fungerer dårlig i relasjoner til voksne og i lek med andre 
barn

� Har vansker med å flytte energi over på utforskning og 
læring
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Foreldresamarbeid

� Nært hjem-barnehage samarbeid
� Likeverdig samarbeidsrelasjon

� Foreldrestøtte. Bhg. en viktig del av fam. nettverk

� Kulturorientering og kultursensitivitet

� Åpenhet om store og små livsbelastninger
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Arne Holte:
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Arne Holte
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Relasjonskompetanse
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Hva er relasjonskompetanse?
Hva er å være relasjonsprofesjonell?

� Profesjonelle fungerer ulikt
� Kan læres og utvikles

” «Mennesker med høy bevissthet om egen væremåte er 
mer sensitive for sosiale signaler og tilpasser lettere 
egen atferd til situasjoner og forventninger» (Snyder
1997).

«Relasjonskompetansen varierer sterkt innenfor en 
personalgruppe» (Juul og Jensen, 2002)
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Hva er din relasjonskompetanse?

� Hvordan kommer den til utrykk?
� Hvordan kan vi merke at noen har «dårlig» 

relasjonskompetanse?
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De voksne i barnehagen

� Er ansvarlig for det psykososiale klimaet på 
avdelingen/i barnehagen
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Kommunikasjonskompetanse

� Kunnskap om kommunikasjon
� Personlig kommunikasjonsstil
� Kommunikasjonserfaringer
� Nonverbalt språk,- kroppsspråk
� Egne ( automatiserte) 

konflikthåndteringsstrategier
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Hvem er du i samhandling med dine 
kollegaer? 

� Vi er helhetlige mennesker som har ulike roller 
og bruker ulike sider av oss selv på våre 
praksisarenaer.

� Hvordan virker vi på hverandre i 
arbeidsfellesskapet?

� Hvordan kommuniserer vi i konfliktsituasjoner 
på arbeid?

� Hvordan fungerer vi som team?
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Mentalisering – et nytt teoretisk og 
terapeutisk begrep
F Skårderud B Sommerfeldt. 
Kronikk: Tidskrift for Den Norske legeforening

«Begrepet «mentalisering» dreier seg om at vi 
alltid fortolker hverandre. Det omfatter det 

å forstå seg selv og andre – en 
nøkkelkompetanse i reguleringen av følelser…»
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Fonagy et al. 2000:

“People are not born with

the capacity to regulate their

own emotional reactions” *
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Å skape en 
reflekterende kultur
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Hva betyr å reflektere hverandre?

� Reflekterende dialoger

� Støtte

� Speile

� Utforske
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Å utfordre for å utvikle kvalitet
Liv Gjems. Veiledning i profesjonsgrupper (2001)

«…utvidelse av forståelse er en forutsetning for 
kvalitetsheving»
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Eksempler til refleksjon

Jeg vet ikke hvordan du opplever denne 
situasjonen selv, men jeg ønsker å snakke med 
deg om….?

Beskriv, utforsk, reflekter

Hvordan virker dialogen på relasjonen?
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Psykisk helse i alt vi gjør

� «Vi er hverandres skjebne og hverandres 
verden» ( Løgstrup)
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