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Styrkende dialog 
Hjelper oss til å strukturere en samtale og legge til rette for  

refleksjon og større bevissthet rundt problemer og løsninger. 

 

  

 

Antall deltakere: Alle – små og store grupper. 
3 personer på gruppe. En eller to grupper med 4 hvis det ikke går opp 
 

Tidsbruk: 10 minutter instruksjon og 1 time gjennomføring 
 

Utstyr: Ark med instruksjoner (vedlagt), notatark og penn til hver deltaker 
 

Gjennomføring: 
1. Denne øvelsen skal gjennomføres i grupper på tre og tre (trioer). I hver trio får 

deltakerne rollene A, B eller C. Dersom det er fire på gruppa, blir det to stk C. 
2. A intervjuer B (ca. 10 minutter) ut fra et gitt spørsmål. Bør være et tema som 

inviterer til refleksjon. 

 Hva er dine styrker i en slik situasjon? Hva er du god til? 

 Hva skulle du ønske du var bedre på? Hva kunne du trengt hjelp til? 

 Tenk at C sitter bak en glassvegg. C skal ikke delta i samtalen, men 
følge med på det som blir sagt av B, ta notater og passe tiden.  

 Det er viktig at C ikke noterer sine egne tolkninger eller vurderinger av 
det B sier, men tar notater som fanger opp essensen av det B har fortalt 
med Bs egne ord. 

3. A intervjuer C (Ca. 5 minutter) 
Intervjueren stiller følgende spørsmål: 

 Av alt det B sa - hva bet du deg spesielt merke i? 

 Hva tror du er særlig viktig for B ut ifra det B sa? 

 I dette steget deltar ikke B i samtalen, men sitter og lytter til intervjuet 
mellom A og C. 

4. A intervjuer B igjen (Ca. 5 minutter), denne gangen ut fra følgende spørsmål: 

 Hvordan var det å lytte til det C hadde lagt spesielt merke til? 

 Hvilke tanker og refleksjoner gjorde du deg da du lyttet til C? 

 Om noe, hva kan du gjøre annerledes? 
Aktiviteten fullføres med å gjenta trinn 2-4 to ganger, slik at alle får prøvd seg i 
alle rollene. Hver runde tar ca. 20 minutter. 
 

Tips: 
Styrkende dialog er utviklet av Vida Pluss: www.vidapluss.no 

Vedlegg: 
Instruksjoner fra Vida Pluss 

mailto:postmottak@hol.kommune.no
http://www.vidapluss.no/


 
Styrkende dialog fra  
arbeidsheftet «Krysspress»  

 
Trinn 1 organisering: 
Denne øvelsen skal gjennomføres i grupper på tre og tre (trioer). I hver trio får deltakerne 
rollene A, B eller C. Dersom det er fire på gruppa, blir det to stk C. 
 
 
Trinn 2 Intervju:  
A intervjuer B (ca. 10 minutter) ut fra følgende spørsmål: 
1 Her formuleres hovedspørsmålet som skal være utgangspunkt for 
dialogen. Bør være et tema som inviterer til refleksjon. 
2 Hva er dine styrker i en slik situasjon? Hva er du god til? 
3 Hva skulle du ønske du var bedre på? Hva kunne du trengt hjelp 
til? 
 
Tenk at C sitter bak en glassvegg. C skal ikke delta i samtalen, 

men følge med på det som blir sagt av B, ta notater og passe tiden.  
Det er viktig at C ikke noterer sine egne tolkninger eller vurderinger 
av det B sier, men tar notater som fanger opp essensen av det B 
har fortalt med Bs egne ord. 
 
 
Trinn 3 Intervju:  
A intervjuer C (Ca. 5 minutter) 
Intervjueren stiller følgende spørsmål: 
1 Av alt det B sa - hva bet du deg spesielt merke i? 
2 Hva tror du er særlig viktig for B ut ifra det B sa? 
I dette steget deltar ikke B i samtalen, men sitter og lytter til 
intervjuet mellom A og C. 
 
 
 
Trinn 4 Intervju:  
A intervjuer B igjen (Ca. 5 minutter), denne gangen ut fra følgende 
spørsmål: 
1 Hvordan var det å lytte til det C hadde lagt spesielt merke til? 
2 Hvilke tanker og refleksjoner gjorde du deg da du lyttet til C? 
3 Om noe, hva kan du gjøre annerledes? 
 
 
Aktiviteten fullføres med å gjenta trinn 2-4 to ganger, slik at alle får 
prøvd seg i alle rollene. Hver runde tar ca. 20 minutter. 
 
Trinn 5 Oppsummering 
Som gruppe velger dere ut en setning med et hovedpoeng som dere vil trekke fram fra 
dialogen i gruppa. Skriv denne setningen stort og tydelig på et ark som leveres inn. 
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