
Den medierende samtalen 

Den medierende samtalen kan brukes mellom to frivillige eller i en hel gruppe. I denne 

samtalen er det ikke slik at det skal gå fort, eller at det bare er de sentrale problemstillingene 

som kan tas opp. Hvis dere skal lykkes med å komme videre etter en konflikt og gjøre avtaler 

som alle har aksjer i og bidrar til, må arbeidet være basert på et helhetlig bilde av konflikten. 

Du begynner med å sette rammene for dagen. Deretter ber du skiftevis hver part legge fram 

sin versjon av problemet. Etterpå oppsummerer du hvordan du oppfatter situasjonen. 

Partene vil sikkert ha innvendinger, og de må du bruke til å komme videre til å snakke om 

hvordan de forstår hverandre, og hvilke kompromisser de vil inngå. Heretter undersøker du 

løsningsmuligheter blant partene og avslutter med å oppsummere hva dere er blitt enige om. 

Når dere har en løsning og den er igangsatt, så sørg for å evaluere løpende, slik at du sikrer 

at den faktisk fungerer. Det kan godt være at den løsningen dere kommer fram til, viser seg 

ikke å være den riktige. I så fall kan dere gjenta prosessen og finne ut av hvilke aspekter ved 

konflikten som ikke er blitt løst. 
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Den medierende samtalen  

Sett rammene  

Møteleder 
Hvorfor er vi her i dag, hva snakker vi om, og hva skal 
komme ut av det? 

Framlegging av saken  

Partene i saken legger fram 
konflikten slik de ser den 

Hvem bidrar til konflikten, og hvordan?  
Hva er hovedårsaken til konflikten? 
Hvordan er konflikten kommet til dette? 

Oppsummering  

Møteleder oppsummerer de 
ulike perspektivene. 

Det jeg hører dere si, er ... 
Slik jeg hører det, er problemet at ... 

Kompromisser undersøkes  

Drøft hvordan de ulike 
perspektivene kan 
imøtekommes 

Hvordan kan de ulike aspektene og behovene 
tilgodeses? Hvilke kompromisser kan vi inngå?  
Hvilke behov og synspunkter hos motparten er det 
forståelse for, og hvilke er det ikke? 

Løsningsmuligheter  

Møteleder oppsummerer mulige 
kompromisser og løsninger 

Det vi kan gjøre for å imøtekomme alle, er ...  
Det vi ikke kan gjøre noe med akkurat nå, er ...  
Det vi vil jobbe mot, er ...  
Det vi skal jobbe videre med, er ... 

En løsning velges i fellesskap  

Gruppen formulerer sammen en 
avtale om det videre forløpet 

Det vi gjør nå, er ...  
Det betyr at ...  
Den videre prosessen er ... 

Prosessen evalueres  

Møteleder evaluerer 
prosessen og sikrer at alle 
føler seg hørt og er tilfredse 
med den valgte løsningen. 

Er det noe vi ikke har fått med i dag?  
Er alle tilfredse med løsningen? 
Tror dere på at den vil fungere? 
Når og hvordan skal vi følge den opp? 
Hva kan eventuelt gå feil, og hvordan forebygger vi det? 

 


