
MASTER I
KONFLIKTMÆGLING 2022-24  
Master i Konfliktmægling er en tværfaglig, kompetencegivende 
mæglingsuddannelse. Deltagere får et solidt teoretisk og praktisk
fundament til at håndtere konflikter konstruktivt og professionelt.

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t



Konflikter er et livsvilkår. De kan have store negative menneskelige og 

økonomiske konsekvenser for individer, organisationer og samfund. 

Omvendt kan konflikter også føre til, at vi lærer nyt om os selv og en 

verden under stadig forandring. På Master i Konfliktmægling bliver 

du uddannet i mægling og i at bane vej gennem kaos og konflikt til 

forståelse, forhandling og gensidigt tilfredsstillende løsninger.

 “  I mit virke i den finansielle sektor er jeg blevet overrasket over, hvor 
meget ressourcespild og skade på person og virksomhed, der sker gennem 
ukonstruktiv håndtering af konflikter. Det var denne opmærksomhed,  
som gjorde, at jeg søgte ind på uddannelsen. 
Preben Rügge, financial specialist og projektleder hos SEB, Luxembourg



Målgruppe
Master i Konfliktmægling henvender sig til 
deltagere i mange forskellige typer jobs og 
med meget forskellige uddannelsesmæssige 
baggrunde.

Uddannelsen er f.eks. relevant for:

- Ledere, human ressource-medarbejdere og 
arbejdsmiljøprofessionelle

- Aktører i retslige systemer såsom advokater 
og dommere

- Medarbejdere i faglige og humanitære 
organisationer

- Ansatte, der arbejder med mennesker, så-
som sygeplejersker, socialrådgivere, læger, 
politifolk og præster

- Konsulenter

- Politikere, diplomater og embedsfolk ansat 
i det politiske system

Tværfaglig masteruddannelse
Masteruddannelsen er tværfaglig i sit indhold, 
i sin målgruppe og i sin underviserstab. Den 
er forankret på Det Juridiske Fakultet ved 
Københavns Universitet, men er baseret på 
teori og metoder fra mange forskellige fagdi-
scipliner som psykologi, sociologi, politologi, 
antropologi og filosof.

Udbytte 
Formålet med uddannelsen er at give deltagere 
med erhvervsmæssig erfaring et solidt teoretisk 
og praktisk fundament i konfliktmægling og 
gøre dem i stand til at fungere som konflikt-
mæglere og agere kompetent i konflikter.

Ved at kombinere teori med træning, supervi-
sion og refleksion lærer deltagerne at håndtere 
egne og andres konflikter ud fra en stadig øget 
personlig kompetence og indsigt.

 

 “  Masteruddannelsen 
i konfliktmægling har 
 tydeliggjort, at gode  
konfliktkompetencer kan 
gøre konflikter produktive. 
På Københavns Professi-
onshøjskole har det bl.a. 
resulteret i en konfliktråd-
givning, hvor de stude-
rende tilbydes hjælp til at 
håndtere egne konflikter 
via konfliktmægling eller 
-coaching.
Annette Jensen, lektor, 

Københavns Professionshøjskole

Arbejder du formelt eller uformelt med 
konflikter, og ønsker du at dygtiggøre  
dig i rollen som hjælpende tredjepart? 



Konfliktmægling anvendes i dag 
inden for mange områder: 

- i konflikter på arbejdspladser, hvor man 
inddrager konfliktmægling i forbindelse 
med personalesager eller i trivselsarbejdet.

- i juridiske konflikter hvor man anvender 
retsmægling og advokatmægling.

- i uoverensstemmelser om Corporate Social 
Responsibility (CSR), hvor man mægler 
mellem virksomheder, organisationer og 
offentlige myndigheder.

- i Familieretshuset i sager om forældremyn-
dighed og samvær.

- på uddannelsesinstitutioner og i konsulent-
virksomheder, hvor man vejleder og under-
viser i at forebygge og håndtere konflikter. 

 

Mægling og konstruktiv konflikt-
håndtering kan bidrage til at:

- forebygge og håndtere konflikter med 
f.eks. ledere, medarbejdere, samarbejds-
partnere, leverandører og borgere.

- minimere de menneskelige og økonomi 
ske omkostninger, der er forbundet med 
konflikter.

- lægge kimen til langvarige, tillidsfulde og 
værdiskabende samspil i organisationer og 
virksomheder.

- bygge bro mellem mennesker med forskel-
lige og måske modstridende interesser og 
behov.

- indgå gensidigt tilfredsstillende aftaler, 
som begge parter føler sig forpligtede til at 
overholde.

- forbedre konfliktkulturen ved at integrere 
konfliktmægling og andre former for hen-
sigtsmæssig konfliktløsning.



Indhold
Uddannelsens fire hovedområder er: konflikt-
mægling, konfliktforståelse, forhandling samt 
en masterafhandling med videnskabs- og 
samfundsteori.

Gennem uddannelsen relateres til deltagernes 
erfaringer og arbejdssituation. Masteraf-
handlingen giver deltagerne mulighed for at 
specialisere sig inden for et specifikt konflik-
tområde, der er relevant for deres arbejdsliv 
og arbejdsplads.

Undervisere

Underviserne er højt kvalificerede videnskabe-
lige medarbejdere på Københavns Universitet 
samt nationale og internationale eksperter.

Underviserne repræsenterer forskellige syn 
på og forståelser af konflikt og konfliktmæg-
ling og arbejder med forskellige metodiske 
tilgange.

Se en oversigt over undervisere på  
jura.ku.dk/master

Omfang
Uddannelsen er et deltidsstudium, der 
strækker sig over to år fra august 2022 til juni 
2024 svarende til ét helt årsværk (60 point 
i European Credit Transfer System – ECTS 
point). Undervisningen foregår i samlede 
moduler og hovedsageligt fra torsdag aften til 
lørdag eftermiddag én gang om måneden.

En stor del af undervisningen foregår på 
internater uden for København og resten på 
Københavns Universitet.

Mellem undervisningsmodulerne er der en 
del arbejde, som blandt andet foregår online 
i mindre grupper. På 3. semester er der en 
studierejse til en faglig interessant destination 
i Europa.

 “  Master i Konfliktmæg-
ling har givet mig blod på 
tanden til at arbejde endnu 
mere koncentreret med kon-
flikter, og uddannelsen har 
givet mig et spændende og 
generøst fagligt netværk. 
Mia Priskorn, konfliktmægler, 

fsb og mægler i konfliktråd, 

Københavns Vestegns Politi  

Overblik over uddannelsen

Semester I Semester II Semester III Semester IV

Konfliktmægling

Konfliktforståelse

Forhandling

Videnskabs- og samfundsteori

Masterafhandling



Adgangskrav
For at blive optaget på Master i Konfliktmæg-
ling kræves en kandidateksamen, en mellem-
lang videregående uddannelse, en bachelor-
uddannelse eller en diplomuddannelse samt 
to års relevant erhvervserfaring.

Det er muligt at få dispensation fra uddannel-
seskravet.

Ved udvælgelse blandt ansøgere til uddannel-
sen lægges blandt andet vægt på anvendel-
sesmuligheder under og efter uddannelsen, 
erhvervserfaringens relevans og ansøgerens 
studieegnethed.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være fakultetet i hænde se-
nest den 21. marts 2022. Der vil blive optaget 
maksimum 26 deltagere.

Hvis der efter første ansøgningsrunde er ledi-
ge studiepladser, vil der være ansøgningsfrist 
hertil den 1. juni 2022.

Pris
Prisen for uddannelsen er 150.000 kr. Beløbet 
betales i fire rater, der fordeles over tre regn-
skabsår og dækker undervisning, forplejning 
og overnatning på internatophold og uddelt 
undervisningsmateriale.

Derudover skal påregnes udgifter til bøger, 
studierejse samt udgifter til overnatning og 
forplejning, når undervisningen foregår på 
Københavns Universitet.

Yderligere information
Vil du vide mere, er du velkommen til at kon-
takte uddannelsesleder, lektor Lin Adrian på  
master@jur.ku.dk eller telefon 35 32 26 26.

Du kan læse mere om Master i  
Konfliktmægling på:  
jura.ku.dk/master

Her kan du også udfylde et ansøgningsskema.

Fra Master i Konfliktmæglings dimittendundersøgelse 2018

99% oplever, at uddannelsen i høj grad eller i 
nogen grad er relevant for deres arbejde.

44% anslår, at de anvender kompetencer fra 
uddannelsen i deres arbejde  over halvdelen 
af tiden.

92% oplever, at uddannelsen i høj eller i 
nogen grad bidrager positivt til deres trivsel på 
arbejdet.

 ”  Jeg har fået langt større konflikthånd-
teringsevne på hjemmefronten og på 
arbejdet. Endvidere blevet mere kompetent 
personaleleder og mødedeltager, fordi jeg i 
højere grad nu kender værdien af at lytte 
og spørge.

 ”  Uddannelsen har klart gjort mig bedre 
til at agere i konflikter. Afværge uhensigts-
mæssige konflikter og hjælpe andre med at 
forstå og håndtere konflikter.

 ”  Spændende, udviklende, lærende, og et 
fantastisk sammenhold. 

Læs mere på jura.ku.dk/master, hvor du også 
kan se en video-præsentation af uddannelsen.



På uddannelsen lærer  
deltagerne at:

- mægle i konflikter.

- tilpasse konflikthåndteringen til den 
konkrete konflikt.

- analysere andres og egen adfærd i 
konflikter og lægge en hensigtsmæssig 
konfliktstrategi.

- forstå internationale og kulturelle konflik-
ter.

- arbejde konstruktivt med konflikter og 
konfliktpolitikker i organisationer

- rådgive klienter, ledere og andre om, 
hvordan de bedst muligt løser deres 
konflikter.

- bruge konfliktmægling som systematisk 
ledelsesredskab.

- formidle viden og erfaring med kon-
struktiv konfliktløsning videre til f.eks. 
medarbejdere, kunder eller studerende.

Det er hensigten, at deltagerne skal integre-
re den kompetenceforøgelse, som ud dan-
nelsen giver, i nuværende eller fremtidige 
stillinger. Uddannelsen lægger således ikke i 
sig selv op til en ny profession.

 “  Når medarbejdere står 
stejlt på hver deres stand-
punkt, bruger jeg greb  
fra uddannelsen til at 
undersøge, hvilke interes-
ser og behov der ligger bag 
standpunkterne. Det er ofte 
her, nøglen til at håndtere 
konflikter skal findes.
Mette Wind, afdelingsleder på Sødisbakke,  

et specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud 
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