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Haldor Øvreeide er psykologspesialist i privat avtalepraksis ved Institutt for familie og 
relasjonsutvikling, Os ved Bergen. Sammen med Reidun Hafstad har han arbeidet med 
metodeutvikling for å finne gode fremgangsmåter for å engasjere voksne til bedre å forstå og 
støtte sine barn. Spesielt slik at behandlingsarbeidet har et utviklingsperspektiv, og ikke bare 
et symptomdempende mål.  
 
 
Oplæg til forelesningen 
At barn får medopplevelse, informasjon og respekt for sine egne erfaringer er avgjørende for 
utvikling og psykiske helse. Anerkjennende intersubjektiv erfaring i barnets viktige relasjoner 
er grunnlaget for trygg tilknytning og en verdig selvforståelse. Dialog er intersubjektivitetens 
verktøy og den psykologiske utviklingens dreiepunkt.  Barn er kompetent dialogpartnere, men 
emosjonelt vanskelige erfaringer, uklare sammenhenger og ikke minst avhengighet og 
maktforhold i omsorgsrelasjonen skaper utfordringer for dialogen, særlig om ”det 
vanskelige”. 
 
Forelesningen vil utdype:  
- hva som kjennetegner barns dialogiske kompetanse og forutsetninger for kommunikasjon, 
og hvordan vi kan utforme og tilpasse våre metoder til denne kompetansen. 
 
- hvordan barns erfaringer kan bli undertrykt og bundet av dets avhengighet i viktige 
relasjoner. Hvordan kan vi så håndtere motsigelsen; at foreldre, lærere og andre som bidrar til 
barnets problem, samtidig er den viktigste ressursen for at barnet kan komme over de samme 
problemer.  
 
-  hvordan felles, triangulerte samtaler med barn og foreldre om vanskelige livstema kan være  
en metode å bruke for å styrke barnets egen utviklingskompetanse og tilknytning til sine 
omsorgspersoner. Barnets erfaringer kan da hjelpes inn i fortellingen om barnet, sammen med 
de viktige voksne. Slik kan de utvide sin forståelse av hverandre og barnets avhengighet og 
tilknytning kan bli mer funksjonelt for utvikling og livskvalitet. 
 
De teoretiske poengene i forelesningen vil bli rikt illustrert med videoanalyser av dialogens 
egenskaper og utfordringer. 
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