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Skal snakke om:

 Kommunikasjon ved fastlåste konflikter

 Underliggende tema som konfliktdrivere

 Tilnærminger som kan gi bevegelse i det fastlåste
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Bygger på:

Arbeider med og studier av hjelp til 
foreldre i konflikt fra om lag 1984 til nå

Nasjonal og internasjonal litteratur om 
mediation og konfliktarbeid

Østensjøprosjektet (1987–1992)

 Form-prosjektet (2007 – 2012)
– studie av 154 meklings-saker

– lydfiler fra ca. 300 samtaletimer

– 12 meklere v/ulike kont.

– Oppfølgings intervjuer 18 mnd. senere
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Kjennetegn ved 
kommunikasjonen

Uenighet om ordninger – uttalt eller 
implisitt

Høyt emosjonelt trykk uttrykt ved

– Heftige utfall

– Hyppige avbrytelser

– Angrep og forsvar

– Fra kjølig distansert til  truende og 
eksplosiv form

– Stadige temaskifter: Når én snakker om 
A introduserer den andre om D

Mistillit og  negativ tankelesning: 
Stående beredskap om skjulte motiver

Beretninger om barnas egne reaksjoner 
og tidligere erfaringer fortrenges av 
prinsipielle argumenter og påstander om 
«barns beste» 

Konfliktdrivende undertema

 Reaksjoner knyttet til bruddet
– Sorg over/manglende forsoning  med bruddet

– Krenkelser over måten det skjedde på

 Ulike bekymringer for barn
– Reiser tvil om omsorgsevnen til den andre

– Manglende innlevelse i barnet

– Ulike fortolkninger av reaksjoner hos barn

– Uro for at avtaler gir forverret økonomi 

 Foreldre med ulike livsprosjekter fremover
– Uforenlige med videreføring av et aktivt foreldreskap 

for begge

 Stemmer utenfra bidrar til å låse dialogen 
– Noen stiller med bundet mandat fra advokat, fagfolk

 Gjennomgående mønster: Tema som én tar opp 
defineres av den andre som irrelevant, 
overdreven, oversensitiv, løgnaktig… 
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Noen sentrale strategier i 
møter med høykonflikt

Overordnet mål

Bidra til å hjelpe foreldrene til sammen å 
komme frem til løsninger begge to kan 
akseptere

Startfasen, sentrale delmål

Få begge i tale, sette en regi for snakking 
og lytting

Hente frem tema som hver av dem ønsker å 
snakke om, én og én

Frembringe en oversikt over aktuelle tema 

Vinne tillit gjennom å formidle forståelse 
og holde tilbake innspill til sak  
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Kommunikasjonsstyring og 
sortering

 Ber om tillatelse til hvem snakke med først

 Holder fokus på denne, ignorer mest mulig innspill 
fra den andre i øyeblikket

 Mild styring;«Vent litt, jeg kommer tilbake til deg»

 «Takk til deg» (overgang til den andre).  

 Aktuelle tema tydeliggjøres; skriver på flippover, 
oppsummer tema

 Ber dem velge hva gå til først

 Ved ulikt syn: Tempoet senkes til de har funnet 
frem noe begge kan godta
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Utforskning: Avtaletema, konfliktdrivende 
tema og emosjonelle reaksjoner

 Det valgte temaet utforskes, med én om gangen 

 Fokus på hva hver tenker om dette 

 Møtes som opplevde virkeligheter – ikke som en 
beretning om «sannheten»

 Tydeliggjør forskjeller; ikke «reparere» eller bygge 
bro  

 Ved emosjonelle utbrudd; se dem, og validere dem 
som legitime. 

 Gir rom for å gå kort inn på sidespor om noe som 
har vært

 Løfter frem konfliktdrivende undertema som 
utfordringer for samarbeidet,- som må håndteres. 

 Går tilbake til det valgte samtaletemaet

 Når forskjeller er tydeliggjort og posisjonene er 
sprikende: Defineres som positivt og avklarende.  
Kan evt. «parkeres» for å gå til annet tema

 Er det tegn til imøtekommelse/overlapping kan 
utforskingen av temaet fortsette  

Psykologikongressen 
Oslo, 6 sept. 2019, Tjersland

8

Skriftliggjøring som hjelpemiddel

Ber om å få ta rollen som «sekretær» 

 «Midlertidige referater» mailes 
underveis i prosessen, m/ notater om 
hva som ser likt og ulikt ut

 Positive intensjoner som de deler 
løftes frem
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Midlertidig utprøving av mulige 
ordninger

Avgrenset, f.eks. 2- 4 uker med 
henholdsvis løsning A først og 
deretter B. Evaluering etter hver 
periode

 Søke å utvide tidshorisonten for det 
de strides om
(foreldreskap som en livslang oppgave)
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Involvering av barn – noen 
premisser

Allment: Foreldrene er nærmest til å snakke 
med sine barn

Barn som trenger det bør få samtaletilbud 
der det finnes

Når formålet er arbeid m/foreldrekonflikter, 
dreier barnets deltakelse primært om dette 
kan påvirke fastlåste konflikter - ikke minst 
når barn har blitt aktør i konflikten.

Ved involvering av barn; søke å unngå at 
det påføres ekstra belastninger ved å møte.
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Regi for en «høringsmodell»
 Sikre at foreldrene forstår hensikten og sier ja

 Innhente aktuelle spørsmål fra dem

 Forsikre at barnet in formeres: Begge står bak, 
avgjør selv hva svare på, godkjenner referat 

 Hjelperen intervjuer barnet (1-2 t): Henter frem 
barnets tanker om den aktuelle situasjonen

 Unngår låsende spørsmål som «hva vil du?» 
Henter «fordeler og ulemper» og «råd»

 Sammenfatter muntlig, barn godkjenner referat 

 Foreldrene møter, får referatet, drøfter og treffer 
beslutninger. 
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Regi for samtaler ved konflikt , 
der partene tar beslutningene

Hjelperen må ofte bære håpet alene

Tempoet må senkes 

Alliansebygging med begge

Tydelig turtakingsregi

Tematisk styring etter selvvalgte tema

Utforskning forståelse og aktuelle 
løsninger

Gi rom for å snakke om emosjonelle og 
relasjonelle reaksjoner

 Skriftlige oppsummeringer

Utprøving i praksis

 Invitasjon av barn på bestemte premisser 
og i en betryggende form 
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