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De så at sønnen slet med  
lav selvfølelse og triste tanker. 

Mamma Iselin og pappa Marius 
meldte seg på foreldrekurs – og 
lærte teknikkene for å skape en 
positiv hverdag med Lucas (5).
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Foreldre 
på skole-
benken

DET ER FULL FART HJEMME HOS tobarnsfamilien 
på Jeløya utenfor Moss. Etter jobb og barnehage er 
det både middagslaging, lek og lesing før de min-
ste tar kvelden. Sofie (3) og Lucas (5) er høyt og 
lavt. Smil og latter, gråt og litt trass om hverandre. 

For ett år siden var hverdagen en ganske annen. 
– Lucas var da fire år, og han gråt mye om natten. 

Han hadde lav selvfølelse. Han lå ofte på kveldene 
og gråt fordi han opplevde at han ikke hadde ven-
ner, og at han hadde vonde tanker og «slemme ord 
i hodet sitt», som han kalte det. Han trengte å få 
troen på seg selv, sier mamma Iselin Evensen (29). 

– Han hadde et generelt dårlig selvbilde, sup-
plerer pappa Marius Hagen Jansen (29). 

Iselin studerer deltid for å bli barnehagelærer, 
mens hun i tillegg jobber i en barnehage. Da infor-
masjon om Barnas Plattform dukket opp ved en 
tilfeldighet, følte hun at dette var noe for familien.  

– Jeg leste om det, og jeg følte at det traff akku-
rat det vi trengte for å hjelpe Lucas. 

Sammen med to andre par  satte Iselin og Marius 
seg «på skolebenken» for å lære hvordan de skulle 
hjelpe sønnen til å få bedre selvfølelse og selvtillit. 
Metodene falt raskt i smak. 

– Poenget er å fokusere på positive ting. Det er 
enkle verktøy, som vi bruker mens vi gjør de van-
lige tingene i hverdagen, sier Iselin.  

MIDDAGSBORDET:  Hver dag deler  
familien på Jeløya det beste med 
dagen. – Det har blitt en hyggelig, fin 
tradisjon, sier pappa Marius Hagen 
Jansen. Det synes også mamma Iselin 
Evensen og Sofie (3) og Lucas (5).
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 F IRE SLIKE VERKTØY HAR  familien tatt i bruk, og 
alle fokuserer på gode ting som skjer i hverdagen. 
Det handler om anerkjennelse og hensiktsmessi-
ge tankemønstre. 

En spesiallaget app med «gode ord» som spil-
les av på sengekanten og en treminutters massa-
sje før leggetid. 

Metodene skal skape bevissthet rundt positiv 
bekreftelse, ikke minst en treårings favoritt: Opp-
merksomhet på dagen som har gått. 

– Mamma, hva er  det beste med dagen?
Sofie på snart tre kikker opp fra agurken hun 

skjærer opp til taco-middagen og møter blikket 
til mamma Iselin.

Spørsmålet er blitt et fast ritual rundt middags-
bordet, men Sofie har det litt travelt med å få mam-
ma til å dele sin beste opplevelse fra dagen som har 
gått. Iselin ler litt. 

Kurset de tok for å hjelpe storebror har ikke gått 
upåaktet hen hos lillesøster. I dag har både store 
og små fått verktøy som de bruker i hverdagen. 

– Vi begynte med middagssamtalen og massasjen. 
Men da det kom til appen med gode ord, så ville 
Lucas først ikke høre. Vi måtte venne ham gradvis 
til det. Vi spilte av når han sov, etter hvert når han 
lekte, og til slutt kunne han høre det på sengekan-
ten før han la seg. Det ble en gradvis tilnærming. 

I dag er de gode ordene en viktig del av avslut-
ningen på dagen. 

Det samme er den lille massasjen, «store solen» 
som Lucas kaller den, der stemmen på appen som 
spilles av, viser vei fra topp til tå og massasjen av-
sluttes med å tegne en stor sol med håndflaten på 
ryggen. 

DET VAR VIKTIG  for Iselin og Marius å finne verk-
tøy som var enkle å forholde seg til i en travel små-
barnshverdag. 

Spesielt har samtalene rundt middagsbordet gitt 
begge en aha-opplevelse. 

– I stedet for å spørre hverandre «hva har du 
gjort i dag» – og svarene ofte har gått på noe nega-
tivt som har skjedd – spør vi hva som er det beste 
med dagen. Da må vi tenke på noe positivt, og hele 
middagen blir hyggeligere, sier Iselin. 

Birgit Semundseth, sosial entreprenør og opp-
havskvinnen til Barnas Plattform, smiler når hun 
er på besøk ved middagsbordet hos familien på 
Jeløya. Hun er ikke i tvil om hva som har vært det 
beste for sin egen del:

– Det beste med dagen min er å få komme på 
besøk til en veldig fin familie.

Nå får hun se verktøyene i praksis hos en travel 
småbarnsfamilie. 

– Jeg var på jakt etter verktøy som var superen-
kle, som tok kort tid og samtidig ga resultater, sier 
Semundseth i dag, åtte år etter at hun begynte å 
dele Barnas Plattform-verktøyene med foreldre. 

HUN ER LISENSIERT MENTALTRENER  og har i mange 
år holdt kurs og foredrag for voksne i positiv psy-
kologi og mental trening – som vektlegger begre-
per som lykke, livskvalitet, mestring, optimisme 
og psykisk styrke. 

Det var møtene med voksne kursdeltagere som 
slet med egen selvfølelse, som sådde tanken om å 
utvikle et opplegg for barn. 

– Jeg la over tid merke til at mange av de voks-
ne jeg møtte kom med et «tenk om». «Tenk om 
jeg hadde fått dette på plass da jeg var syv år». «Ti 
år», var det mange av dem som sa. 

Hun tok alle «tenk om»-tilbakemeldingene med 
seg inn i sin egen tenkeboks og spurte seg selv 
hvordan hun kunne lage et enkelt kurs der foreld-
re kunne få teknikker for å jobbe med selvfølelsen 
og selvtilliten til barn. 

Verktøyene utviklet hun i samarbeid med psy-
kologer, helsesøstre, barnevernspedagoger, lære-
re og barnehagepedagoger.

– Det handler om trygghet og tro på seg selv. I 
stedet for å reparere, må vi etablere indre trygghet 
tidlig. Det gir et bedre utgangspunkt for å hånd-
tere livet. 

 «Det handler om trygghet og tro på seg selv. I stedet 
for å reparere, må vi etablere indre trygghet tidlig».

BIRGIT SEMUNDSE TH STÅR BAK BARNAS PLAT TFORM

STAS:  Birgit Semundseth synes det er stas å komme 
hjem til Lucas (5) og Sophie (3). Hun etablerte Barnas 
Plattform for åtte år siden og for to år siden kom de 
inn som porteføljebedrift i Ferd Sosiale Entreprenø-
rer og har nå kursledere over hele landet. 

VERKTØY:  I Barnas Plattform læres fire verktøy som alle fokuserer på gode ting i hverdagen. Samtalen rundt middagsbordet, anerkjennelse, hensiktsmessige tankemønstre og massasje. En liten massasje fra storebror Lucas er godt, synes Sophie.
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– Må møtes med forståelse
Selvfølelsen formes av hvordan 
barnet blir taklet og møtt i 
hverdagens mange situasjoner, 
understreker barnepsykolog 
og forfatter Elisabeth Gerhard-
sen.

Gir du barnet følelsen av at 
det er slitsomt å ha han eller 
henne rundt deg, at du ser på 
barnet som en liten sabo-
tør? Eller opplever barnet at 
foreldrene kan klage over én 
handling, men jevnt over er 
fornøyd med ungen sin?

– Det handler om hvordan 
barnet blir snakket til og ikke 
minst hva som blir sagt og 
signalisert når barnet gjør noe 

galt, sier Gerhardsen, som har 
skrevet boken «Se på meg».

Større barn bygger selvfø-
lelse ved å føle seg godtatt og 
bli møtt med forståelse. Barnet 
føler at det greier å være slik at 
de voksne er rimelig fornøyde, 
forklarer Gerhardsen.

– Noe av det viktigste for 
selvfølelsen er at vi som omgås 
barn, skiller mellom sak og 
person, uansett hvor sinte vi 
måtte bli. En tommelfinger-
regel er derfor å bruke «det er» 
når du snakker om noe som 
irriterer deg, og sparer «du er» 
kun til ros. Unngå derfor å si 
«du er så slitsom» eller «du er 

så masete». Klag over oppfør-
selen, ikke si noe om barnets 
personlighet i samme slengen.

For å bygge selvtillit er det 
viktig at barn kjenner at de får 
til det som er vanlig å klare på 
deres alder. 

– Har du et barn som 
strever faglig på skolen, er det 
ekstra viktig at barnet føler 
mestring på andre måter. Ta 
barnet med på praktiske gjø-
remål som dere voksne driver 
med. Å vise barnet at du liker 
å være sammen med han eller 
henne, er gull verd for barnets 
selvfølelse, sier Elisabeth 
Gerhardsen.

 I  STEINKJER ER DET SNART  ett år siden Hege 
Ness Larsen (47) og ektefellen Jan Olav (52) meld-
te seg på foreldrekurset. Datteren Hannah Elisa-
beth, som i dag er syv, slet i fjor høst voldsomt med 
overgangen fra barnehage til skole. 

– Vi hadde en i utgangspunktet sunn, glad og 
sympatisk jente i barnehagen. Så begynte hun på 
skolen, og det gikk bra en måneds tid, forteller 
mamma Hege. 

Deretter snudde alt. Datteren ble kvalm, redd 
og utrygg og fungerte generelt dårlig. Et legebe-
søk konstaterte at hun var helt frisk, men foreldre-
ne var bekymret. Noe var åpenbart ikke bra med 
yngstedatteren. 

– Overgangen fra barnehagen ble rett og slett 
for voldsom, sier mamma Hege. 

I februar begynte de to foreldrene på kurs i hjem-
kommunen.

– Vi begynte med verktøyene samme kveld, og 
startet med massasje og gode ord. I starten trodde 
ikke Hannah Elisabeth på de gode ordene, det ble 
en kontrast til det hun følte inni seg. Så da spilte 
jeg den om natten. 

Etter hvert sank både massasje og gode ord inn 
i jentungen. 

– Vi merket bedring ganske fort. Men det tok et 
par måneder før hun var seg selv igjen. Når du har 
mistrivdes på skolen i flere måneder, så tar det tid 
å snu. Hun hadde en naturlig reaksjon på en utrygg 
situasjon, sier Hege i dag.

Steinkjer-familien bruker fortsatt verktøyene, 
men har ikke det samme behovet for alle hver dag. 

– Det blir litt etter behov, og når jeg ser at hun 
har en vanskelig periode. Hun kan fortsatt slite med 
venner og utestengelse, men i dag er hun tryggere 
inni seg og takler det bedre. 

Middagssamtalen bruker de fortsatt hver dag. 
– Det blir en positiv vinkling. Det du har fokus 

på, det får du mer av, sier Hege.
– Jeg bruker også positiv bekreftelse daglig. Når 

jeg ser at datteren vår og sønnen vår som er to år 
eldre leker og er snille med hverandre, så er jeg 
snar til å kommentere at de er snille med hveran-
dre. Vi har fått en helt annen harmoni i familien. 

Å BEVISST JOBBE MED  barns selvfølelse og selvtil-
lit gir trygge, robuste barn, understreker mental-
trener Birgit Semundseth. 

– Hverdagen blir god, og det blir som en vak-
sinasjon når de skal gå inn i ungdomsårene. Det 
er viktig at vi bidrar til barnas indre selvbilde, at 
de har et godt fundament bunn. Da tåler du mer.

På Jeløya mener pappa Marius at spesielt mid-
dagssamtalen har betydd mye.

– Det er nesten skummelt hvor lett det var. Det 
har blitt en hyggelig, fin tradisjon. Vi tar vare på 
de små øyeblikkene, og de hyggelige stundene. 
Vi prøver å holde den positive tonen og innstiller 
hjernen til å tenke positivt. Det blir en liten om-
programmering, forklarer han. 

– I dag ser vi en veldig stor forskjell. Lucas er 
blitt tryggere på seg selv og rakere i ryggen, be-
skriver mamma Iselin. 

– Han er blidere, mer fornøyd og mer modig. 
Og tøffere, han tør nye ting. Han er blitt en helt ny 
gutt. Har rett og slett blitt snillere med seg selv.  

vghelg@vg.no 

frode.hansen@vg.no

«Vi merket bedring ganske fort. Men det 
tok et par måneder før hun ble seg selv igjen». 

HEGE NESS LARSEN (47)

SLET MED SKOLESTART:  – Vi hadde en i utgangspunktet sunn, glad og sympatisk jente i barnehagen, 
forklarer mamma Hege Ness Larsen om datteren Hannah Elisabeth (til høyre på bildet) Her er hele fami-
lien på ferie, ektefelle Jan Olav, Heges eldste sønn Jonas Brenne (17), og Johannes (9)


