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Gode råd til at håndtere konflikter
Konfliktmægler Jørn Nedergaard giver gode råd til at håndtere konflikter.

03. Okt. 2012 kl. 12:06 Opdateret 15. Mar. 2013 kl. 14:09

Jørn Nedergaard har arbejdet med konfliktmægling og mediation i ti år. Læs hans
gode råd til at håndtere konflikter i artiklen herunder. Foto: Bjarne Stæhr © Jørn
Nedergaard

Jørn Nedergaard er tilknyttet tv-programmerne "Rod i Familien".
Han har arbejdet som konfliktmægler og mediator i ti år. Her giver
han gode råd til at håndtere konflikter.

Først og fremmest skal man forhindre, at dialogen ophører. Hvis der ikke er dialog, kan
konflikten ikke løses.

Dernæst skal man være opmærksom på, hvordan man kommuniker med hinanden. Firkantet
sagt, så er der voldelig og ikke-voldelig kommunikation.

Artikler fra første sæson:

Test: Hvor god er du til at håndtere konflikter? (http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-
familien/artikler/saeson1/test_hvor_god_er_du_til_at_haandtere_konflikter.htm)

Konflikter handler altid om følelser (http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-

http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/artikler/saeson1/test_hvor_god_er_du_til_at_haandtere_konflikter.htm
http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/artikler/saeson1/konflikter_handler_om_foelelser.htm
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familien/artikler/saeson1/konflikter_handler_om_foelelser.htm)

Gode råd til at håndtere konflikter (http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-
familien/artikler/saeson1/gode_raad_til_at_haandtere_konflikter.htm)

Sådan foregår konfliktmægling (http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-
familien/artikler/saeson1/saadan_foregaar_konfliktmaegling.htm)

Hvis du angriber, beskylder og fordømmer, så udviser du en form for voldelig
kommunikation.Den er i sig selv optrappende, fordi den tvinger den anden til at forsvare sig.
Sådan er vi mennesker. Hvis vi bliver angrebet, så forsvarer vi os.

Fire gode råd, når I taler om konflikten:

Under hele samtalen er det vigtigt, at du holder bolden på egen banehalvdel.

Sig ærligt, hvordan du oplever konflikten. Betragt fakta og udtal dig kun om det. Udtal dig
ikke om, hvad den anden gør eller eventuelt har til hensigt.
Fortæl, hvad konflikten gør ved dig. Giv udtryk for, hvordan du har det. Er du ked af det?
Er du bange?
Udtryk, hvilke forandring i samværet, du kunne ønske. Hvad kan gøres anderledes, næste
gang I er uenige?
Spørg, hvad den anden mener om dit ønske om forandring. Forlang ikke eller forvent ikke
den andens accept. Du må høfligt bede om det og være forberedt på, at du måske ikke får
det.

Seneste programmer Rod i familien

1.  (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-4-8) Rod i
familien (4:8) (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-4-8) I går kl. 20:40, 28 MIN.

De fleste danskere kender til konflikter i familien. Men i nogle familier kan det gå så galt,
at uenighederne ender med et brud. De tre søskende Tage, Eigil og Tonni blev uvenner i
forbindelse med deres mors død for 8 år siden. Det har betydet at de to brødre ikke har talt
med deres søster Tonni siden... Vis mere (#)

Se program (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-4-8)

http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/artikler/saeson1/konflikter_handler_om_foelelser.htm
http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/artikler/saeson1/gode_raad_til_at_haandtere_konflikter.htm
http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/artikler/saeson1/saadan_foregaar_konfliktmaegling.htm
http://www.dr.dk/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-4-8
http://www.dr.dk/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-4-8
http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/artikler/saeson1/gode_raad_til_at_haandtere_konflikter.htm#
http://www.dr.dk/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-4-8


11/04/13 11.12dr.dk - TV - Gode råd til at håndtere konflikter

Side 3 af 3http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/artikler/saeson1/gode_raad_til_at_haandtere_konflikter.htm

2.  (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-3-8) Rod i
familien (3:8) (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-3-8) 03 Apr. kl. 20:40, 27 MIN.

De fleste danskere kender til konflikter i familien. Men i nogle familier kan det gå så galt,
at uenighederne ender med et brud. Søskendeparret Frits og Lene har været uvenner siden
en campingferie for mere end 20 år siden. Deres familier skulle have holdt en hyggelig ferie
sammen, men i stedet førte... Vis mere (#)

Se program (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-3-8)

3.  (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-2-8) Rod i
familien (2:8) (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-2-8) 20 Mar. kl. 20:40, 27 MIN.

De fleste danskere kender til konflikter i familien. Men i nogle familier kan det gå så galt,
at uenighederne ender med et brud. For 8 år siden flyttede gravide Mia i vrede fra sin mor
Kate. De var blevet uvenner over en telefonregning. Siden har de ikke set hinanden, og
Kate har derfor aldrig mødt sine... Vis mere (#)

Se program (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-2-8)

Se alle programmer (/TV/program/rod-i-familien/arkiv/programmer)
;
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