Specialpædagogik 2 · 2006

Stine Clasen, pædagogisk konsulent, PPR Århus og Helen Mors,
talepædagog, PPR Århus

Vi finder ud af det!
- Mediation som konfliktløsningsmodel
Vi har gennem en årrække arbejdet med mediation i pædagogiske
miljøer. Vi er optaget af hvilke muligheder for samarbejde og
udvikling der ligger i mediationsmodellen, og vi er optaget af i hvilke
sammenhænge mediation kan anvendes. Artiklen handler om
hvordan man kan bruge mediation som konfliktløsningsmodel i
pædagogiske miljøer i skoler og daginstitutioner. Artiklen er undervejs illustreret med eksempler.

Mediation i pædagogiske
miljøer
Eksempel på børnemediation
Søren og Sara er kommet op at slås ude
på fritidshjemmets legeplads. Kirsten,
som er pædagog, opdager det og skynder sig derhen. Sara er rasende. Hun
slår og sparker. Søren får fat i Saras
arm og vrider den om på ryggen. De
udstøder ukvemsord efter hinanden.
Kirsten råber, at nu skal de holde op.
De hører hende ikke. Hun må hen og
have fat i dem. Da hun får dem skilt ad,
stiller hun sig imellem dem. Hun kan
se, at Sara er lige ved at græde. Søren
står sammenbidt og stirrer frem for sig.
Kirsten har en fornemmelse af at det
her ikke er noget, der ordner sig selv.
Hun overvejer, hvad der vil give mest
mening; at forsøge at løse konflikten

her og nu, at snakke med børnene hver
for sig eller at foreslå en mediation.
Hun vælger at foreslå en mediation. Det
vil de godt begge to. De har begge to
været til mediation før og ved, at det er
en brugbar metode. De aftaler at holde
mediationen dagen efter, når børnene
kommer fra skole. Kirsten opfordrer
Sara til at gå med hende i køkkenet og
hjælpe med at lave te til samling. Søren
går over til sine kammerater, som er i
gang med at spille fodbold.
Det er bedst, at der går lidt tid, så
parterne får mulighed for at sunde sig.
Nogle gange har Kirsten været i tvivl,
om det kan vente til dagen efter. Men
de fleste gange er det en stor lettelse
for børnene, at konflikten stilles i bero,
samtidig med at de ved, at der bliver
taget hånd om den dagen efter.
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Næste dag sidder Søren over for
Sara. Kirsten sidder for bordenden.
Hun er mediator. Søren lytter til, at
Kirsten fortæller hvilke regler, der gælder for mediationen. Han er lidt irriteBegge børn bliver ret over det her. Sara,
hun er bare så pjevset.
set og hørt og får Det var da ikke noget
mulighed for at at blive sur over. Han
lytte til hinandens kom jo bare til at gå
ind i hende. Det var
tanker. ikke engang med vilje.
Han rørte hende kun. Han fatter ikke,
hvorfor hun reagerer så voldsomt. Det
kunne umuligt have gjort så ondt.
Forkælede tøs.
Kirsten henvender sig først til Sara.
Det gør hun, fordi hun kan se, at Sara
er mest berørt af konflikten. Hun
beder hende fortælle, hvad der skete.
Sara fortæller, at hun kom gående
ude på legepladsen, og så kom Søren og
skubbede til hende. Så blev hun sur og
slog ham. Og så kom de op at slås. Da
Sara er færdig med at fortælle, er det
Sørens tur. Han fortæller, at han gik
sammen med nogle andre drenge. Og
så var der ikke ret meget plads. Så kom
han til at gå ind i Sara. Så slog hun
ham, og det blev han så sur over at han
slog igen. Og så kom de op at slås.
I løbet af mediationen viser det sig
at når Sara blev så sur, eller rettere ked
af det, over at Søren skubbede hende,
var det fordi hun oplever, at Søren
altid driller hende.
- ”Hvad blev du ked af?” spørger
Kirsten.
- ”Jeg blev ked af at han skubbede
til mig. Han driller mig altid.”
- ”Han driller dig?”, siger Kirsten.
- ”Ja.”
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- ”Hvornår har han drillet dig?”
spørger Kirsten.
- ”Han driller mig ovre i skolen. I
timerne. Han driller mig med, at jeg
ikke er så god til at læse. Så når jeg
læser højt i klassen, så gør han nar ad
mig. Og så bliver jeg ked af det. Jeg
kan ikke gøre for, at jeg ikke er så god
til at læse.”
- ”Du bliver ked af det fordi han driller dig med, at du ikke er så god til at
læse. Var det derfor du blev sur over at
han kom til at skubbe til dig?”
- ”Ja, jeg troede det var med vilje,
fordi han altid driller mig. Han kan
bare ikke lide mig.”
Søren ved godt, at han driller. Især
pigerne får det glatte lag. Men han er
nok gået over stregen med Sara. Det
var jo ikke meningen, at hun skulle
blive rigtig ked af det.
Kirsten vender sig mod Søren.
- ”Sara siger, at du driller hende med
at hun ikke kan læse. Kan du forstå at
hun bliver ked af det?”
- ”Ja. Men det var bare for sjov. Jeg
synes ikke at hun læser så dårligt. Hun
grinede af det. Så jeg vidste ikke, at
hun blev ked af det.”
Kirsten lader på skift Søren og Sara
svare på spørgsmål og give udtryk for
følelser. Hun spørger blandt andet, om
Sara også kan forstå, at Søren blev sur
over, at hun slog ham, da han kom til
at gå ind i hende. Begge børn bliver
set og hørt og får mulighed for at lytte
til hinandens tanker. Begge får lov til
at give udtryk for følelser, og begge
får mulighed for at sætte sig i den
andens sted. Således kommer de ud af
konflikten på en værdig måde. Da de
når til problemløsningsfasen, skriver
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Kirsten børnenes løsningsforslag på en
flipover. Hun fornemmer, at konflikten
er ved at være løst. Børnene slapper
af og kommer til at grine af en sjov
formulering.
Til sidst spørger Kirsten Sara:
- ”Hvad vil du gerne have, der skal
ske?”
- ”At han siger undskyld, og at han
lader være med, at drille mig med at
jeg ikke er så godt til at læse.”
Kirsten vender sig mod Søren.
- ”Vil du sige undskyld til Sara og
lade være med at drille hende med, at
hun ikke er så god til at læse?”
- ”Ja. Men hun skal også lade være
med at slå, bare fordi jeg kommer til
at gå ind i hende. Hun skal også sige
undskyld, fordi hun slog mig.”
- ”Sara, vil du sige undskyld til
Søren og lade være med at slå hvis han
kommer til at gå ind i dig?”
- ”Ja.”
- ”OK, så skriver jeg det her.”
Aftale
Søren siger undskyld til Sara, og
han lader være med at drille hende
med, at hun ikke er så god til at
læse.
Sara siger undskyld til Søren,
og hun lader være med at slå, hvis
han kommer til at gå ind i hende.
- ”Vil I skrive under på det?”
Begge svarer ja og skriver under.
Kirsten siger tak, fordi de ville være
med til mediationen.
- ”Og tak fordi I har lyttet til hinanden, og fordi I har gjort jeres bedste
for at finde en løsning.”

Mediation som
konfliktløsningsmodel
Hvor mennesker er sammen, opstår der
konflikter. En del af læreres og pædagogers hverdag består derfor i at forholde
sig til konflikter. De skal forholde sig
til børnenes konkrete konflikter, men
også til deres egen rolle i forhold til
børnene. Skal voksne løse børns konflikter, eller skal de blot hjælpe med at
udrede trådene? Skal voksne finde ud
af hvem, der har ret og hvem, der har
uret, og hvad konsekvensen af handlingerne skal være? Skal voksne være
dommere og politibetjente, eller blot
sørge for at der ikke er nogen der lider
alvorlig overlast? Skal voksne bestemme hvordan konflikter skal løses, eller
skal børnene selv finde løsninger? Skal
voksne tage ansvar for konfliktens
indhold eller kun for, at rammerne
for konfliktløsning er til stede? Alle
disse spørgsmål er lærere og pædagoger tvunget til at forholde sig til.
Nogle er meget bevidste om deres egen
rolle, andre reagerer mere ubevidst.
En hverdag med mange konflikter kan
virke uoverskuelig. Magtesløshed og
frustration bliver resultatet. Ofte oplever man, at alt er prøvet, intet virker.
Hvad gør man?
Mediation er et muligt redskab til
håndtering af konflikter i forhold til
børn og unge. Metoden har vist sig
at være særdeles virksom som konfliktløsningsmodel i forhold til børn.
Voksne kan bruge metoden både i forhold til to børn, der har en konflikt, og
i forhold til mere generelle konflikter
og samspilsproblemer i en gruppe eller
en klasse. Endvidere kan børn selv lære
at lave mediation og bruge metoden
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i forhold til yngre børn. Der er således mange anvendelsesmuligheder i
pædagogiske miljøer. Vi tror at mange
lærere og pædagoger ville kunne få
glæde af at bruge metoden tilpasset til
deres hverdag.
Mediation kan bl.a. bruges i
forhold til
• to børn der har en konflikt
• to voksne der har en konflikt
• en gruppe af børn der har konflikter
• en gruppe af voksne der har
konflikter

Forskellen mellem
mediation og andre
konfliktløsningsmodeller
Hvad er det der gør, at mediation er
en konfliktløsningsmodel, der virker?
Hvad adskiller den fra andre metoder?
Mediation er anderledes på to niveauer. Målet er anderledes, og den voksnes
rolle er anderledes. De fleste af os er
opdraget til, at konfliktløsning handler
om at finde ud af hvem, der har handlet korrekt og hvem, der har handlet
forkert. Der skal redegøres for forløbet,
hvordan konflikten opstod, hvem der
gjorde hvad, og hvorfor det endte som
det gjorde. Hvem har skylden, og hvad
skal straffen eller konsekvensen være?
Resultatet er ofte, at konflikten løses
med en vinder og en taber, eller endnu
værre: med to tabere.
I mediation er målet at finde to
vindere. Det bliver muligt, fordi begge
parter får ligeværdigt ejerskab til konflikten, til brainstormingen og til løsningsforslagene. Begge parter skal føle
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sig set, hørt og respekteret for den
forståelse, de hver især har af den
konflikt eller det forløb, der ligger til
grund for at de deltager i en mediation. Fordi begge parter opnår noget
af betydning for dem, skabes der
grundlag for, at begge parter kan være
tilfredse med resultatet af mediationen. Når mediation virker, er det fordi
parterne oplever, at der bliver lyttet til
dem, at de får mulighed for at lytte til
hinanden uden at gå i dialog med hinanden, samt at begges ønsker og behov
imødekommes i den aftale der indgås.
Begge parter har givet noget, og begge
parter har fået noget.

Mediators rolle i forhold til
børn i et pædagogisk miljø
En anden afgørende faktor når voksne
medierer i forhold til børn, har med
den voksnes rolle at gøre. Mediator er
procesansvarlig, den der sørger for, at
rammerne for en løsning af konflikten
er til stede, at parterne kan komme
videre i processen, og at mediationen
afsluttes på en for begge parter værdig
måde. Det nye er, at den voksne som
mediator ikke skal tage parti eller tage
stilling til, hvad der er rigtigt eller
forkert. Mediator er neutral. Mediator
holder ikke med nogen af parterne,
og det har en fantastisk virkning i
forhold til børnene. I stedet for at
bruge en masse energi på at forsvare
sig og føle sig overset eller uretfærdigt behandlet, kan de koncentrere
sig om deres ønsker og behov og om
det, de gerne vil. Mediator er kun en
hjælper. Mediator skal hjælpe børnene
til at formulere deres behov og deres
ønsker for fremtiden. Det eneste der
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kræves af børnene, er, at de taler i
et positivt sprog, at de ikke afbryder
hinanden, og at de er interesserede i
at finde en løsning. Når børnene har
formuleret deres egne behov, og det
bliver sandsynligt, at disse behov kan
opfyldes, frigives der energi til også at
give sig på punkter, som ikke er helt så
vigtige, men som kan være vigtige for
den anden part.
En mediator er altså en person der
gennem en bestemt type spørgsmål
hjælper to parter frem til en løsning
på en fælles konflikt. I pædagogiske
miljøer kan mediator således være en
pædagog, en lærer eller en helt udenforstående person, som hjælper to eller
flere børn til at finde en løsning på en
fælles konflikt.

Mediatorroller
I mediation kan man have én eller to
mediatorer. Mediation med to mediatorer kaldes co-mediation.
Mediatorroller
én mediator
to mediatorer
(co-mediation)

to parter
to parter

I co-mediation arbejder de to mediatorer sammen. Co-mediation er på kort
sigt mere ressourcekrævende idet det
kræver, at to personer er til stede, men
til gengæld kan mediationen udføres
mere målrettet og med større overblik.
Samtidig giver det hele tiden fornyet
energi til mediatorerne, fordi det at
være to giver større mulighed for
evaluering og videreudvikling af egne
kompetencer.
De to mediatorer fordeler rollerne

imellem sig, og vores erfaring er, at det
fungerer godt med en primær mediator,
mediator 1, der har ansvaret for at åbne
og lukke samtalen og stille spørgsmål.
Mediator 2 har ansvaret for at spejle,
det vil sige at genfortælle parternes
historie i positive vendinger. Undervejs
taler de to mediatorer med hinanden.
Denne åbne gensidige refleksion mellem mediatorerne foregår foran parterne, der på den måde får mulighed for
at lytte til, hvordan deres beretninger
er blevet forstået, og hvordan mediatorerne tænker om processen.
Det er afgørende, at mediatorerne
på forhånd aftaler hvilke roller de har.
Hvis der undervejs bliver behov for at
ændre på rollerne, har det betydning
for trygheden hos parterne, at mediatorerne åbent tilkendegiver, at der
ændres på rollerne og ansvaret.
I oversigtsform kunne rollerne se således ud:
Mediator 1
• byder velkommen
• stiller spørgsmål
• varetager brainstorming
• formulerer forslag til aftale
• afslutter samtalen
Mediator 2
• redegør for reglerne
• gengiver og spejler parternes
opfattelser
• reflekterer åbent med mediator 1
Vores erfaring er, at det i særligt følsomme samtaler kan være betydningsfuldt og trygt for parterne, at der er to
mediatorer til stede. Mediatorerne har
så større mulighed for på en respekt43
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fuld måde at tilgodese og imødekomme begge parter. Erfaringerne med to
mediatorer viser, at det har en positiv
effekt på alle deltagere både før, under
og efter samtalen.

Formål med mediation
Mediation er en samtaleform hvor der
ud fra et værdsættende og anerkendende menneskesyn arbejdes ud fra
antagelserne om:
• at hvis vi skal rejse ind i fremtiden, vil vi gerne have det bedste
med fra fortiden
• at det vi er optaget af, er det vi
bliver gode til
• at det vi vælger at tale om, er det
der kommer til at fylde for os
• at vi er dem vi er fordi vi ikke kan
være andet
• at vi i en given situation gør det
bedste vi kan, fordi havde vi kunnet gøre andet, havde vi gjort det
• at vi dybest set ikke ved hvem
den anden er, men alene ved at
spørge og lytte kan møde den
anden dér hvor han/hun er
• at virkeligheden er afhængig af
øjet der ser
• at vi eksisterer i sproget og at
sprogliggørelsen skaber virkeligheden.
Bag ethvert problem ligger en frustreret
drøm er den tanke der i mediation er
begrundelsen for at fokusere på fremtiden og udforske parternes ønsker,
håb og drømme. Uden drømme, ingen
konflikter, og uden konflikter, ingen
dynamik, forandring eller udvikling.
Formålet med mediation er at skabe
to vindere. Der arbejdes målrettet mod
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en afsøgning af parternes drømme
til fremtiden. Her ligger potentialet
for at finde et fælles tema, der kan
komme til at danne grundlag for den
efterfølgende brainstorming på løsningsforslag og indgåelse af en aftale.
Når vi handler, er der altid en grund
til, at vi gør som vi gør - bevidst eller
ubevidst. Det er der, fordi mennesket
til alle tider forsøger at skabe mening
for at kunne forstå og handle i den
givne sammenhæng. Selvom parterne
måske oplever hinandens adfærd som
ikke-hensigtsmæssig og ikke-ønskværdig set ud fra deres eget synspunkt,
er der bag enhver form for adfærd en
drivkraft, nogle tanker og holdninger
der motiverer handlingen: Vi gør som
vi gør, ellers ville vi havde gjort noget
andet. Det er disse tanker og holdninger, mediator forsøger at finde frem
til med det formål at kunne få skabt
enighed om en fælles formulering, der
dækker begge parters opfattelser. I
skilsmissesager ville det for eksempel
være en formulering som omsorgen for
barnet, der kunne blive springbrættet
for en fælles brainstorming på handlemuligheder og aftaler.

Grundlæggende principper
for mediation
Parterne skal forud for mediation være
orienteret om reglerne:
• En mediationssamtale er frivillig
for begge parter og kan afbrydes,
hvis én af parterne ikke ønsker
at fortsætte, eller hvis reglerne
for samtalen ikke overholdes. Det
er mediators opgave at afbryde
mediationen, hvis det ønskes eller
skønnes nødvendigt. Mediator har
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således ansvaret for strukturen
omkring samtalen. Mediator har
derimod ikke ansvar for, om der
findes en løsning. Dette påhviler
alene parterne, der i forvejen skal
være indstillet på at ville finde en
løsning.
• Mediator er neutral i forhold til
sagen og giver ikke udtryk for
hvilke holdninger, vedkommende
kunne have. Ingen af parterne må
opleve eller fornemme, at mediator er mere på den enes side end
på den andens.
• Mediationen skal foregå i et positivt sprog. Ingen må tale nedsættende om andre, og parterne
må ikke henvende sig direkte til
hinanden, men skal tale gennem
mediator. Parterne har forlods
accepteret at lytte til hinanden
så der kan tales uden afbrydelse. Mediationen er fortrolig, og
i afslutningsfasen afklares det,
hvordan der i givet fald kan orienteres ud i parternes netværk.

Mediationsforløbet
Mediationsforløbet kan bestå af tre
samtaler: formøde, mediation og opfølgende møde.
Eksempel på mediationsforløb
1. Formøde
2. Mediationssamtalen
3. Opfølgende samtale

1. Formøde
Et mediationsforløb indledes med en
forhåndsorientering, hvor mediator

mødes med parterne hver for sig for
at gøre rede for mødets etik og regler. Her afklares endvidere, om sagen
er egnet til en mediationssamtale
eller måske snarere burde håndteres
i et andet professionelt dialogrum.
Da fokus i mediationen er rettet mod
fremtiden, gives der ikke megen plads
til, at parterne fortæller om det historiske forløb, herunder hvad der skete,
hvem der gjorde hvad etc. Der kan
dog for nogle parters vedkommende
være et udtalt ønske om og behov
for at kunne fortælle om konflikten i
detaljer. I disse tilfælde kan mediator
være nødsaget til at henvise til andre
former for samtale, eksempelvis i en
psykologisk eller terapeutisk sammenhæng.
Mediation kan alene anvendes i de
tilfælde, hvor begge parter er enige
om og indstillede på, at det er gennem fremtidsperspektivet, der primært skal hentes ideer til løsning af
konflikten. På formødet kan der kort
redegøres for oplevelsen af konflikten,
så længe det ses i sammenhæng med
ønsket om en medierende samtale og
ikke som et udtryk for gennem fortælling at genoplive og nære konflikten.
Et formøde varer typisk 30-60 minutter og kan i visse tilfælde foretages
telefonisk.

2. Mediationssamtalen
Mediationssamtalen er delt op i følgende fem faser, situationen lige nu, håb
for fremtiden, udforskning af fælles
tema eller problemstilling, brainstorming på løsningsforslag og indgåelse
af aftale.
45

Specialpædagogik 2· 2006

De 5 faser i mediation
1. Situationen lige nu
2. Ønsker og håb for fremtiden
3. Udforskning af fælles tema
4. Brainstorming på løsningsforslag
5. Indgåelse af aftale

1. Situationen lige nu
Parterne får i alle faser mulighed for
hver især at svare på spørgsmål fra
mediator. Rækkefølgen afgøres af
mediator. Der anvendes så vidt muligt
parternes navne eller det personlige
du, så hver enkelt part føler sig direkte
tiltalt og får mulighed for at fortælle
sin version. Det forstærker den fælles oplevelse af, at hver part har sin
opfattelse af situationen, og at ingen
bør betvivle eller have holdninger til,
hvordan den enkelte forstår sammenhængen. Mediator afgør hvem af parterne, der først svarer på spørgsmålene.
Med passende intervaller genfortæller
og spejler mediator det, der er blevet
sagt. Her anvendes bevidst en ankerkendende og værdsættende metode i
den måde mediator vælger sine ord og
formuleringer på. Mediator bør så vidt
muligt bruge parternes egne ord, dog
sat sammen på en måde så eventuelle
negativt ladede udsagn får en positiv
drejning. Som en mønt: mediator kan
vælge at beskrive virkeligheden ud fra
plat eller kronesiden – det er stadig den
samme mønt. Samtalekunsten er her
at kunne gengive og spejle parternes
udsagn på en måde, så begge føler sig
hørt, set og respekteret.
Når den positive spejling er så central, er det ud fra den antagelse, at
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negativt ladede udsagn dræner energi,
mens positivt ladede formuleringer
udløser energi og virker vækstfremmende. At pålægge mennesker at gøre
noget andet har sjældent den ønskede
effekt, hvorimod lysten til at forandre
eller ændre adfærd motiveres gennem
et positivt miljø.
2. Ønsker og håb for fremtiden
Når parterne har fået mulighed for at
gøre rede for, hvordan de ser situationen lige nu, fortsætter mediator med
at spørge ind til drømme og håb og
anvender her fremtidsrettet spørgeteknik med spørgsmål som for eksempel:
• hvis du kunne få det lige som du
ville, hvordan skulle det så se ud?
• hvad vil du gerne gå fra mediationen med?
• hvis alt var muligt, hvad ville du
så gerne?
• hvis problemet var løst, hvordan
ville det så være?
• hvis du en morgen vågnede op og
problemet var løst, hvordan så det
så ud?
• hvem ville først opdage, at noget
var anderledes?
• hvad ville vedkommende lægge
mærke til som det første?
• hvilke tegn ville der være på at
noget var forandret?
3. Udforskning af fælles tema
Ved hjælp af redskaberne aktiv lytning,
værdsættende udspørgen, spejling og
åben refleksion forsøger mediator at
guide samtalen hen til en fælles forståelse af, hvad der ligger under adfærden
i konflikten, og hvad der er problemet
for hver enkelt. Denne fase er ofte den
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mest tidskrævende. Mediators opgave
er at anvende ord og formuleringer,
der kan accepteres af begge parter.
Det er i den fælles anerkendelse af
temaet, at potentialet for at skabe to
vindere ligger. Det er her motivationen
til udvikling af løsningsforslag og deraf
ændret adfærd findes.
4. Brainstorming på løsningsforslag
I brainstorming på løsningsforslag er det
vigtigt, at parterne kommer med forslag
i tilfældig rækkefølge. Dette inviterer
til, at parterne kan lade sig inspirere af
hinanden i et naturligt flow.
Hvis man modsat spørger til forslag
til løsninger på skift, bør man være
opmærksom på, at den ene part kan
opleve at den anden kommer med alle
forslagene, enten fordi vedkommende
måske er mere idérig eller simpelthen
har ordet først. Det kan betyde, at
den, der udtaler sig efterfølgende, kan
opleve, at der ikke er flere forslag at
komme med. Løsningsforslagene skrives løbende op på en flipover.
5. Indgåelse af aftaler
I den sidste fase af mediationen er det
mediators opgave at omsætte ideer og
forslag til konkrete aftaler. Det er ikke
vigtigt hvor mange aftaler og hvor
store aftaler der indgås, men afgørende
er det at der overhovedet indgås en
aftale, og at den er genkendelig og
identificerbar i adfærd for begge parter. I mediation arbejdes der med oplevelsen af enighed ud fra et kvalitativt
begreb og ikke et kvantitativt. Det er
parternes oplevelse af overhovedet at
kunne blive enige om noget, der har
betydning og kan medføre opløsning

af konflikten. En aftale om at hilse på
hinanden kan eksempelvis indeholde
en beskrivelse af:
• hvordan man hilser
• hvornår man hilser
• hvor ofte man hilser
Mediator skriver aftalen ned og udleverer den til parterne. Begge parter
skriver aftalen under. Underskrifterne
har selvsagt ingen juridisk betydning,
men stor psykologisk værdi. Det viser
sig at aftalen opleves mere bindende,
både for voksne og børn, når man har
skrevet under på den.
Herefter orienterer mediator om
muligheden for et opfølgende møde én
til tre måneder senere.
Selve mediationssamtalen varer
typisk fra 60-90 minutter og afsluttes
med, at mediator takker for parternes
deltagelse i mødet.

3. Opfølgende møde
Der bør altid tilbydes et opfølgende
møde som den endelige afslutning
på en mediation. Etisk bør parterne
tilbydes at mødes efter et passende
stykke tid for at få mulighed for at
evaluere aftalerne: blev de overholdt,
er de blevet ændret undervejs eller har
der måske ikke været brug for dem?
Det at lytte til hinanden har måske
være tilstrækkeligt til, at parterne har
kunnet finde nye og andre måder at
omgås på.
Det opfølgende møde indeholder et
antal spørgerunder i forhold til hvordan parterne:
• har oplevet aftalen
• har haft brug for aftalen
• har brug for at ændre på aftalen
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• h
 ar brug for en ny mediation
med henblik på indgåelse af nye
aftaler
• andet
Forud for det opfølgende møde kan det
med fordel afklares hos hver enkelt
part, om der er behov for mødet. Det
viser sig ofte, at parterne overholder
aftalen, og at der ikke udtrykkes ønske
om opfølgende møde. Muligheden bør
af etiske grunde altid være til stede.

Mediationsformer
Mediation kan anvendes i forhold til
to voksne, to børn, grupper af børn og
grupper af voksne. I alle sammenhænge
kan der være én eller to mediatorer til
stede. Mediator behøver ikke at være
en voksen. Mediator kan også være et
barn. Et ældre barn kan således lære at
mediere i forhold til yngre børn.
Mediatorer
én eller to voksne
én eller to voksne
et eller
to ældre børn
én eller to voksne
én eller to voksne

Parter
to voksne
to børn
to yngre børn
grupper af børn
grupper af
voksne

Anvendelse af mediation
i forhold til børn
Mediation i forhold til børn adskiller
sig ikke væsentligt fra mediation i
forhold til voksne. Dog må man som i
alle andre forhold tage hensyn til det
enkelte barns udviklingstrin. Vi vil her
beskrive tre former for mediation som
kan anvendes i forhold til børn.
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Børnemediation
I børnemediation foregår mediationen
mellem to børn der har en konflikt.
En eller to voksne er mediatorer. Der
er erfaring for, at børn fra 4-års alderen kan deltage i mediation. Når den
voksne medierer, fortæller børnene på
skift, hvordan de oplever konflikten.
Derefter spejler mediator børnenes
udsagn. Undervejs spørger mediator
ind til reaktioner, ønsker, behov og
fremtidshåb. Mediator kan eventuelt
lægge vægt på at spørge parterne, om
de har forståelse for hinandens reaktioner, ønsker og håb. Børnene kommer
med forslag til løsninger på konflikten.
Til slut laves en fælles aftale på grundlag af de forslag som børnene kan blive
enige om.

Gruppemediation
Gruppemediation adskiller sig fra andre
former for mediation ved, at der er flere
børn involveret i problemstillingen.
Gruppemediation kan anvendes i forhold til større eller mindre grupper af
børn. Det kan være grupper, hvor børn
eller voksne oplever, at der er mange
konflikter, eller hvor nogle børn giver
udtryk for utilfredshed med den måde
gruppen fungerer på. Gruppen kan
bestå udelukkende af børn, men der
kan også være voksne med i gruppen,
fx børnenes lærere eller pædagoger.
Gruppemediation kræver en voksen
mediator, og det er en stor fordel hvis
der er to mediatorer.
Børnene sidder i en halvcirkel eller
i hestesko. Mediator 1 leder samtalen,
og mediator 2 spejler børnenes udsagn.
Mediationen foregår på den måde,
at mediator 1 ud fra åbne spørgsmål
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henvender sig til hver enkelt person i
gruppen på skift. Børnene skal kende
spørgsmålene på forhånd. Det kan
fx være spørgsmål, der undersøger
hvordan barnet har det i klassen eller
i institutionen, hvad der er godt, og
hvad der kunne blive bedre.
Når mediator 1 har interviewet alle
børn, spejler mediator 2 børnenes
udsagn. Mediator 2 tjekker, om hun har
opfattet det børnene har sagt korrekt,
og om der er noget de vil tilføje. Når
alle således er blevet interviewet og
spejlet, udveksler de to mediatorer tanker med henblik på at finde en fælles
problemformulering. Når mediatorerne
har fundet frem til en fælles problemformulering, spørger de børnene, om de
kan godkende den, og om alle kan gå
ind for at arbejde videre med den. Kan
alle det, går man over til problemløsningsfasen hvor man i en brainstorming
kommer med mulige løsningsforslag.
Mediator 1 skriver løsningsforslagene
op på en tavle eller en flipover, så alle
kan se hvad der står. Brainstormingen
kan foregå ved, at man melder ind
efterhånden som idéerne dukker op,
eller man kan spørge børnene ét ad
gangen, afhængig af børnegruppens
sammensætning. Det er vigtigt at alle
kommer til orde enten med et nyt
forslag eller ved at tilslutte sig allerede
nævnte forslag. Når der ikke er flere
idéer, spørges der til hvilke idéer, børnene kan gå ind for. Man kan selvfølgelig havne i den situation at der ikke
er noget, alle kan gå ind for, men da
de forslag der kommer frem, er positive
i deres udgangspunkt, vil der næsten
altid være noget, som alle kan acceptere eller gå ind for. Ellers må man forsøge

at justere aftalen, så alle kan acceptere
den, eller også må man konkludere, at
ikke alle kan gå ind for aftalen og finde
ud af, hvordan man så kommer videre.
Den aftale, der vedtages, skrives ned og
kopieres til alle i gruppen. Der aftales
et opfølgende møde med fokus på, hvad
der er gået godt siden sidst.

Elevmediation
Elevmediation foregår på samme måde
som børnemediation. Der er to børn der
har en konflikt, men her er det blot et
eller to ældre børn, der er mediatorer.
Børnene uddannes til mediatorer af
voksne eventuelt i samarbejde med
ældre børn, der allerede er uddannede.
I elevmediation lægges vægt på enkelhed og overskuelighed. Det er vigtigt
med en enkel og overskuelig plan som
mediator kan følge. Planen skal indeholde mediationens regelsæt og faser,
og mediatorerne kan da have planen
liggende foran sig, så de hele tiden kan
følge med i processen.
Vi har valgt at kalde det elevmediation, fordi det oftest vil dreje sig
om skolebørn og for at kunne skelne
det fra børnemediation. Vi tror ikke
at børn under skolealderen udviklingsmæssigt vil være i stand til at
tage ansvaret for en mediation. Der
er erfaring for, at børn i 4. klasse og
opefter kan fungere som mediatorer.
I elevmediation er det vigtigt, at der
altid er en voksen i nærheden som
kan hidkaldes hvis mediatorerne ikke
magter situationen alene.

Eksempel på voksenmediation
Ude på gangen venter to kvinder.
Den ene står og læser et udklip på
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bord pyntet med blomster og lys. Det
opslagstavlen. Den anden sidder på en
ser hyggeligt ud. De to mediatorer
stol og kigger ud i luften. De kender
beder Tine og Jane sætte sig ved siden
hinanden, men kontakter ikke hinanaf hinanden, mens de selv sætter sig
den. Tine er mor til Kasper, og Jane er
over for dem. Tine kan mærke at hun
Kaspers lærer. Tine og Jane er her fordi
ryster lidt indvendig. Hun fryser også.
de begge har sagt ja til en mediation.
Hvorfor har hun dog sagt ja til det
Tine er vred og ked af det. Hun er
her?
vred på Jane og de andre lærere fordi
Så byder den ene mediator velkomde ikke behandler Kasper ordentligt.
men og siger tak fordi de vil komme.
De skælder for meget ud. De synes
De byder på kaffe og te og småkager.
Kasper er for besværlig, og hun har en
klar fornemmelse af, at
Da det går ud på at Tine tager en kop kaffe.
Mediatoren spørger Tine
de vil have Kasper ud
finde
en
løsning,
vil
om hun sidder godt, og
af klassen. Men det vil
Tine ikke være med til. mediatorerne have om det er i orden at
sidde ved siden af Jane.
Hun mener ikke, det
fokus på fremtiden. Tine bliver overrasket
er en god idé at flytte
over spørgsmålet, men også glad for
Kasper til en anden klasse eller til en
det. Hun mærker efter. Jo, hun sidanden skole. Kasper er glad for klassen
der godt, og det er i grunden ikke så
og glad for at gå i skole. Han kan godt
svært at sidde ved siden af Jane. Så
følge med fagligt. Han er bare så urolig
er de heller ikke nødt til at kigge på
og ukoncentreret. Vel er han vanskelig.
hinanden.
Det skal hun være den første til at indDen anden mediator fortæller om
rømme. Men han er også sød, og han
forløbet og reglerne for mødet. De vil
vil faktisk gerne lære noget.
hver især få lov til at fortælle hvordan
Skolelederen på skolen har spurgt
de oplever sagen. Da det går ud på at
Tine, om hun vil deltage i en mediafinde en løsning, vil mediatorerne have
tion. Tine har hørt om mediation genfokus på fremtiden. De skal begge to
nem en veninde, så hun ved godt lidt
være indstillet på at finde en løsning,
om det. Hun ved ikke rigtigt, om hun
de skal lytte til hinanden uden at
tror det kan ændre noget, men hun
afbryde, og de skal tale i et positivt
tænkte, at det kunne der vel ikke ske
sprog. Det sidste kan nok blive lidt
noget ved at prøve. Så hun har sagt
svært. Men Tine vil da gøre sit bedste.
ja. Lige nu har hun godt nok fortrudt.
Indstillet på at finde en løsning, det er
Hun kan slet ikke forestille sig, hvorhun i hvert fald. Ellers ved hun ikke,
dan hun skal kunne snakke med Jane,
hvordan det skal ende med Kasper. Til
når hun er så vred på hende.
sidst understreger mediatoren, at det
Endelig går døren op, og to kvinder
er frivilligt at deltage i mediationen,
kommer ud. Det er de to mediatorer. De
og at den kan afbrydes hvis en af dem
går hen og hilser på Tine og Jane. Så
ønsker det.
siger de, at de skal værsgo at komme
Tine bliver bedt om først at fortælle,
med indenfor. Inde i rummet står et
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hvordan det er lige nu i forhold til problemstillingen. Det er rart at fortælle.
Mediatoren spørger hvordan det skulle
se ud, hvis hun kunne få det, som hun
allerhelst ville. Sådan har Tine aldrig
tænkt på det før. Hun har mest tænkt,
at det var håbløst, og at lærerne bare
ville have Kasper ud af klassen. Men
hun er ikke i tvivl om, hvordan hun
gerne vil have det. Hun vil gerne have,
at Kasper kan blive i klassen, og at
lærerne finder ud af, hvordan det kan
lade sig gøre. Hun er sikker på, at det
vil være det bedste for Kasper, men det
er svært for ham at forbedre sig når
han hele tiden får skældud.
Nu er det Janes tur til at fortælle,
hvordan hun oplever det. Tine hører
Jane sige, at hun også synes at Kasper
skal blive i klassen, men at hun synes
det er vanskeligt. Og det er vanskeligt
at undgå at skælde ud, men det vil
hun prøve at begrænse. Det går fint
nok, når Kasper skal lave noget af det,
han er god til, men når der bliver stillet krav til ham, går han i baglås og
begynder i stedet at lave ballade. Og
det er ikke godt for Kasper. De andre
børn er nemlig ved at være trætte af
hele tiden at blive forstyrret. Jane
giver også udtryk for, at hun har det
lidt svært med, at Tine er så afvisende.
Afvisende, det forstår Tine ikke. Hvad
mener hun med det? Mediatoren har
åbenbart tænkt det samme, i hvert
fald spørger hun Jane, hvordan hun
oplever, at Tine er afvisende. Jane
svarer at hun oplever Tine som meget
vred og lukket. Hun kan nok bedre
forstå det nu hvor hun har hørt, at
Tine åbenbart tror, at deres hensigt er
at få Kasper ud af klassen. Det er det

ikke. Men hun synes det hele ville være
lettere, hvis Tine ville være lidt mere
samarbejdsvillig. På spørgsmålet om
hvordan Jane allerhelst ville have det,
svarer hun at hun gerne vil have, at de
finder ud af hvordan man stiller krav
til Kasper, uden at han går i baglås og
begynder at lave ballade. Og der kunne
hun da godt tænke
sig at høre, hvordan Hun er lettet,
de gør derhjemme. og hun føler sig
Måske kunne de gøre
respekteret.
noget af det samme i
skolen. Hun siger også, at hun gerne
vil have forældrene til at bakke op om,
at der bliver stillet krav i skolen ved fx
at snakke med Kasper om det.
Da Jane er færdig, bliver Tine spurgt
om hun har noget at tilføje. Det har
hun. Hun siger, at hun gerne vil samarbejde hvis hun bare kan være sikker
på at Kasper kan blive i klassen. Og
hvis hun kan få noget mere at vide om,
hvad der foregår.
Det næste der sker, er at den anden
mediator spejler det, Tine og Jane har
sagt. Tine er stort set tilfreds med
gengivelsen af sin egen historie. Det er
rart at høre ens egen historie fortalt i
positive vendinger. Mediatoren bruger
ord, som hun ikke selv har brugt, men
på en eller anden måde bliver det mere
præcist på den måde. Hun siger fx at
hun hører, at Tine er bekymret for
Kasper. Ja, det skal så sandelig ikke
være nogen hemmelighed. Det er hun.
Men hun havde ikke selv set det så
klart. Den positive spejling gør, at hun
ikke længere føler sig som en krakilsk
forælder. Hun er lettet, og hun føler
sig respekteret.
Det er også interessant at høre Janes
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historie blive spejlet. Mediatoren siger
også, at Jane er bekymret for Kasper.
Hun kan se ud af øjenkrogen at Jane
nikker. Kan det virkelig passe? Tine
har troet at hun ikke kunne lide
Kasper. Det er hun så vant til. Der er
mange der synes han er uopdragen og
en ballademager. Men Jane er bekymret for ham, og hun vil gerne finde ud
af, hvad hun og de andre lærere kan
gøre for at han kan blive ved med at
have det godt med kammeraterne. Tine
kan mærke, at hun er ved at få varmen
igen. Hun føler sig mere afslappet. Det
kan da ikke helt udelukkes, at der
kan findes en løsning på det her. Hun
kan mærke, at hun får større og større
respekt for Jane. Hun er måske ikke så
dum endda.

3. Mediationens vej til den
pædagogiske verden
Eksempel på mediation mellem en
lærer og en forælder
Telefonen ringer. Lisbet løfter røret,
og en kvinde præsenterer sig som Inge
Lise. Hun ringer fordi hun gennem en
længere periode har været både vred
og ked af det. Vred på skolen hvor
hendes handicappede datter på 11 år
går. Ked af det fordi datteren ikke vil
i skole på grund af en konflikt med
klasselæreren. Inge Lise ringer fordi
hun har hørt, at vi arbejder med mediation, og hun synes at alle de mere
traditionelle muligheder er forsøgt.
Hun har talt med klasselæreren, med
inspektøren, med psykologen, med
talepædagogen, med socialrådgiveren,
ligesom der har været afholdt samtaler
med en psykolog hentet ind udefra.
Lige lidt har det ændret. Hun føler sig
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stadig dårligt behandlet og ikke hørt
og set af skolen. Hun oplever, at skolen ikke anerkender, at hun som mor
har en begrundet holdning til, hvad
der er bedst for hendes datter. Skolen
og de professionelle omkring datteren
fastholder, som hun hører det, at de
alene vide. Den eneste der kan høre
hvad hun siger, og som forsøger at
efterkomme hendes ønsker, er socialrådgiveren. Hun har tidligere være i
konflikt med skolen fordi de ikke ville
efterkomme hendes ønsker i forhold til
datterens skolegang. Denne gang vil
hun prøve noget andet. Hun har ikke
selv været med til en mediation før,
men hun har en kollega, der har prøvet
det og har anbefalet det.
Lisbet lytter til Inge Lises forklaring
om hvorfor hun ringer. Hun afbryder
hende venligt efter en stund og genfortæller kort indholdet i hendes henvendelse og informerer om, hvordan
mediation foregår:
- ”Jeg forstår at du i længere tid har
oplevet, at kontakten til skolen, især
klasselæreren, har været udfordrende,
og at du nu kunne tænke dig at forsøge en anderledes måde at arbejde
med relationen til skolen på. Jeg skal
informere dig om, hvordan vi arbejder
her. Mediation er en samtaleform hvor
rammerne er aftalt på forhånd. For at
vi kan lave en mediation skal begge
parter frivilligt indgå, og begge parter
skal før samtalen informeres skriftligt
om, hvordan samtalen forløber og også
mundligt enten via telefon eller via et
møde på ca. 30 min. Når vi medierer,
har vi fokus på fremtiden, og det
betyder at vi især taler om, hvordan
vi kunne ønske os kontakten skulle
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være i fremtiden. Eller sagt anderledes: der bliver ikke givet mulighed
for at fortælle så meget om hvad der
skete, hvorfor det skete og hvem der
gjorde hvad. Det er vigtigt for mig at
være helt præcis omkring det her, for
almindeligvis tales der en del om, hvad
der er gået forud for konflikten. Det
gør vi ikke her. Vi taler om ønsker til
fremtiden, og hvordan vi tror vi kan nå
derhen. Hvis en eller begge parter har
stort behov for at tale om fortiden, er
det måske noget andet der er brug for
som for eksempel en samtale med en
psykolog eller en terapeut. Hvad tænker du, når jeg siger det her?”
Inge Lise svarer, at hun synes det
lyder godt. Hun vidste godt lidt i forvejen om den måde at arbejde med en
konflikt på. Men hun er faktisk godt
tilfreds med, at det er fremtiden der
er fokus på. De skal jo trods alt videre
alle sammen, og de har allerede mange
gange talt om episoden på legepladsen
mellem hende og klasselæreren. Det
var jo der det hele begyndte, som hun
ser det. Men det giver ikke mening at
gå helt tilbage til år nul igen. Nu må
de fremad. Lisbet spørger om hun har
nævnt muligheden med en mediation
for klasselæreren. Inge Lise fortæller,
at de har talt kort om det, og at klasselæreren umiddelbart var positiv. De
aftaler at Inge Lise skal give klasselæreren Lisbets telefonnummer. Samtalen
afsluttes med at Lisbet opsumerer aftalerne.

Mediationens vej
Mediation er et begreb, der oprindeligt stammer fra den juridiske verden.
Tilbage i 70’erne blev mediationsmeto-

den mere og mere brugt i USA, da man
havde fået erfaring for, at der kom helt
andre resultater ud af en mediation
end af en retssag. Dette sammenholdt
med en økonomisk omstændighed,
nemlig at retsager var og er meget
kostbare og ikke nødvendigvis fører
ønskede ændringer med sig, snarere
tværtimod.
I 1980’erne introduceredes mediationssamtaler i Norge som en mulighed
i stedet for en civilretslig proces. Det
forudsatte at begge parter på frivillig
basis var villige til at forsøge en mediation, før der eventuelt blev indgivet
søgsmål. Nordmændene gjorde samme
erfaringer som amerikanerne, og langsomt blev mediation også indført i
sociale sager i socialforvaltningerne.
Danskerne kom med i 1990’erne, og i
dag ser vi mediation anvendt mange
steder. I statsamterne har man i en
årrække anvendt mediationsmetoden
med stort udbytte i skilsmissesager,
og i socialforvaltningerne har man
arbejdet med metoden bl.a. i forhold
til at konfrontere krænker og offer, og
i sager, hvor unge har været involveret
i kriminelle konflikter.
I den pædagogiske verden har vi de
sidste 10 år set flere og flere arbejde
med mediation i forhold til at reducere
aggression, vold og trusler om vold i
institutioner og skoler. Mediation indgår som tema i flere efteruddannelser
for pædagoger og lærere. Senest er vi
begyndt at kvalificere ældre børn og
unge til at optræde som mediatorer
for yngre børn. Igen er det inspireret
af nordmændene, der har arbejdet med
elevmægling i en del år.
De pædagogiske miljøer er i disse
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år i fuld gang med at implementere
rummelighedsbegrebet og den inkluderende skole. Det betyder alt andet
lige, at lærere og pædagoger har brug
for en række professionelle dialogiske
redskaber i forbindelse med at skulle
kunne samarbejde om og rumme børn
og forældre med forskellige og for
nogles vedkommende særlige behov.
Denne proces har flere dimensioner
af både politisk, økonomisk, etisk og
pædagogisk karakter. Her har vi alene
forholdt os til etikken, menneskesynet
og de pædagogiske muligheder, som
rummelighedsbegrebet indebærer. Vi
har brug for at udvikle nye pædagogiske redskaber og kompetencer til
brug i arbejdet med børn og forældre i
institutioner og på skoler, således at vi
kan imødegå og rumme den mangfoldighed, vi alle er blevet en del af.

Professionelle samtalerum
I det pædagogiske arbejde møder vi
hinanden i dialogen. Det er gennem
det verbale og non-verbale sprog, at vi
mødes og erfarer, inspireres og nyudvikler. Det er derfor af stor betydning,
at læreren og pædagogen har en række
dialogiske kompetencer til rådighed.
Når vi taler om dialogiske rum, ser vi
det som et kontinuum, hvor det normale og tilpassede er i den ene ende
og det patologiske og måske afvigende
i den modsatte. Eksempler på professionelle samtalerum kunne være:
..… den professionelle samtale .....
coaching ..... rådgivning ..... supervision ...... mediation ..... terapi .....
psykologisk og psykiatrisk behandling
…..
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På dette kontinuum er graden af iscenesættelse og struktur forskellig. Den
professionelle samtale, coaching og
rådgivning på den ene side og terapi,
psykologisk og psykiatrisk behandling
på den anden side er samtalerum, der
kan være mere eller mindre struktureret og aftalt. Men når vi taler om
supervision og mediation, er der en
klar forskel, idet der typisk er og også
bør være særlige rammesætninger for
disse. I supervision skal etik og regler, roller og ansvar være aftalt, for
at vi kan skelne mellem supervision
og andre former for samtaler. Er intet
aftalt, vil der måske snarere være tale
om rådgivning og vejledning. I mediation er der som i supervision klare
aftaler og regler for, hvordan der tales
sammen.
Mediation som metode er hentet
fra den juridiske verden; supervision
er hentet fra den psykiatriske og psykologiske verden. Hvordan og hvorfor
ender de begreber og metoder i den
pædagogiske verden? En forklaring
kunne være, at i de sammenhænge
hvor der er den største grad af ”normalitet”, er der mindst behov for forandring, for tingene fungerer som oftest
rimeligt tilfredsstillende. I de perifere,
specielle sammenhænge ses et anderledes latent behov for nytænkning
og udvikling. Metoder og redskaber
må jævnligt fornys eller ændres for at
kunne imødekomme de mere specifikke behov. Nye ideer og metoder opstår
typisk og mere massivt inden for specialundervisningsområdet, da behovet
for udvikling er påkrævet. Mediation
blev oprindelig brugt i nemmere sager
i den juridiske verden, hvor vi i den
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pædagogiske primært anvendte den i
sværere sager. Det er anderledes nu,
for vi har set, at de samtaleredskaber,
vi får forærende i mediationen, er
særdeles anvendelige i professionelle
pædagogiske samtaler i det hele taget.
Både med børn, forældre, kolleger,
ledelse og samarbejdsparter.
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