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Gunnar Eide og Rolf Rohde er begge ansatt ved Sørlandet sykehus, Abup, 

avdeling for barn og unges psykiske helse, hvor de driver klinisk praksis og 

FOU-arbeid. De har flere tiårs samarbeid bak seg, og er aktuelle med boka: 

"Sammen så det hjelper".  

God dialogpraksis, er etterspurt i dag. Rohde og Eide konkretiserer god dialog 

slik:  

- Å være tilstede i samtaler 

- Rett og slett snakke sammen på en høflig og hyggelig måte 

Noe som er enkelt, men samtidig komplisert. To inspirerende forelesere fylte 

dagen med kunnskap, hvor de ga rundt 100 tilhørere et teoretisk bakteppe for 

sine veiledningsmetoder og konkrete verktøy til hjelp i veiledningssamtalene. 

Det narrative perspektiv og en narrativ praksis er bakteppe for Rohde og Eide 

sin veiledning. Enkelt-historier kan dominere et menneskes liv, sier de. Da 

finnes det alltid andre underliggende historier, som veilederen kan trekke fram 

i lyset, for å bevisstgjøre den det gjelder.  

Mentalisering, trakk de fram som et annet viktig begrep og en vesentlig 

veiledningskvalitet; dette å se seg selv utenfra og den andre innenfra. 

Mentaliseringsevnen hjelper veileder til å kunne sette seg inn i hvordan et 

menneske har det.  

Metasamtalen i veiledning kan fungere på flere plan. Å spørre seg selv etter 

veiledningen: «på hvilken måte har denne veiledningssamtalen beriket meg 

som veileder?» Metasamtalen er viktig også underveis i samtalen, sammen 

med barn og unge. 

Måten vi spør på i en veiledningssamtale, er de opptatt av. Hvilke spørsmål 

skaper dialog? Det finnes spørsmål som gir preg av intervju og som har 

karakter av å ville fravriste personen en hemmelighet. Det er lukkede spørsmål 

som ikke fremmer dialog med barn og unge. I en metasamtale må veileder, 

enten på egen hånd eller sammen med barnet, undersøke hvilke 

spørsmålstyper som fungerer bra. Slik blir metasamtale og refleksjon en 

kontinuerlig vekstprosess. 

En trend i tiden som Eide og Rohde trakk fram, er det økende antall enslige 

mindreårige asylsøkere som kommer til Norge. De jobber med gruppesamtaler 

hvor de unge kan sette ord på det som er vanskelig. Det vanskelige kan være 

savn av familien i hjemlandet, eller møter med voksne som ikke bryr seg her i 

Norge. De unge asylsøkerne forteller på den ene siden om fantastiske møter 
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med voksne som hjelper i deres nye tilværelse. I den andre enden av skalaen 

finnes dessverre voksne som bagatelliserer og ikke forstår dem.  

Rolf Rohde og Gunnar Eide presenterte en rekke kreative og konkrete 

metoder som kan være til nytte i samtaler med barn og unge. Et eksempel er å 

undersøke to typer sirkler. Veileder tegner helt konkret to sirkler og undersøker 

sirklene a) og b) Her et eksempel fra ungdom med ADHD:  

a) Når ADHD forstyrrer mye 

b) Når ADHD forstyrrer lite 

Denne arbeidsmetoden gir perspektiv på problemene. Problemene er kanskje 

ikke konstante, metoden kan gi verdifull informasjon om hvilke situasjoner som 

bør unngås eller minimeres. En annen mulighet er å tegne sirkler på a) en god 

dag og b) en dårlig dag.  

Bruk av hånd-dukken, Mulle muldvarp ble demonstrert. Han kan si ting som 

veileder ikke tør si – noen barn kan si ting til hånd-dukken som de ikke tør å si 

til rådgiver og den voksne. Rolf Rohde anbefalte tilhørerne å øve seg mye før 

bruk av hånd-dukke, slik at det føles komfortabelt og naturlig. 

Livets tre som metode var spennende og interessant å få presentert. Dette er 

en metode som er hentet fra narrativ praksis og som er inspirert av «Tree of 

Life» (Ncazelo Ncube-Miilo og David Denborough, 2008). Metoden gjør at man 

kan jobbe konkret med både det vonde de unge har opplevd, og samtidig få 

satt ord på styrker som de kanskje har vist og utviklet. Denne metoden er nøye 

beskrevet i boka, «Sammen så det hjelper».  

 

 

 

 


