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Mediering er et redskab til at 
håndtere en konflikt/misforståelse 
mellem to eller flere parter. 

Mediering træner desuden de in-
volveredes mentaliseringsevne og 
hjælper dem til at se egen andel i 
en konflikt. Det kan forebygge kon-
flikter i gruppen på længere sigt. 

Alt efter målgruppen er der forskel-
lige måder at udføre medieringen:
• Klassisk mediering: de involvere-
de er til stede i samme lokale
• Fjernmediering: de involverede 
er ikke i stand til at være i samme 
lokale.

Mediering kan anvendes, når man 
ikke forstår andre menneskers hen-
sigter og motiver. Det kan målret-
tes konflikter af både introvert og 
ekstrovert karakter.

Målet med mediering er at forso-
ne de involverede parter og skabe 
forståelse for egne og andres 
handlinger.

I en mediering får barnet/den unge 
mulighed for at fremlægge sit eget 
syn på konflikten og samtidig høre 
den andens version i en aner-
kendende ramme.Det er derfor 
mediators opgave at få skilt hensigt 
og handling ad, da det giver den 
bedste mulighed for at skabe den 
ønskede gensidige forståelse.

BRING HISTORIERNE  
SAMMEN

KONFLIKT-  
HÅNDTERING

En mediering i en introvert 
konflikt følger samme model i 
det væsentligste. Forskellen er, at 
børnene/de unge holdes hver for 
sig, og mediator guider frem for 
at spørge.
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1. Lad de involverede køle ned. Konflikter løses ofte bedre, når de er lidt på afstand, fx 
dagen efter.

2. Bring konfliktens parter sammen i et rum med en tavle, og fortæl, hvordan medierin-
gen vil foregå. Introducer reglen om, at man ikke må afbryde den andens fortælling.

3. Del tavlen op i to felter, og lad de involverede give deres historie én efter én. Hold fo-
kus på, hvad der skete. Hvem stod hvor, og hvad gjorde de? Hvor var de andre imens?

4. Det er nu din opgave at bringe historierne sammen. Sæt en ring om de steder, hvor 
de involverede er enige om hændelsesforløbet, og anerkend dem for det. 

5. Sæt herefter streg under de steder, hvor beskrivelsen afviger. Formålet er ikke 
nødvendigvis at finde de rigtige svar på, hvad der skete, men at høre de forskelliges 
versioner og give dem mulighed for at reflektere. 

6. Stil spørgsmål, f.eks. 
     Hvad tror du, han ville (hensigt), siden han gjorde xx (handling)? 
     Hvis vi skulle have undgået det, der er sket, hvad kunne du så have gjort? 
     Ville du ønske, at jeg eller de andre voksne havde gjort noget anderledes? 
     Hvad kan man gøre næste gang, man står i en lignende situation?


