
K o n f l i k t h å n d t e r i n g

Hensikt
Å øve seg å megle som en nøytral person mellom to 
personer. Å kartlegge interesse, behov og følelser i en 
konfl iktfylt situasjon.

Varighet
1 time

Roller
Megler, Lisa, Christina og to observatører

Gjennomføring av rollespillet
Deltakerne deles i grupper på fem. Del ut rollebeskriv-
else til hver deltaker og gi ti minutter til å lese rollebe-
skrivelsen og å forberede rollen.

Les bakgrunnshistorien høyt:
Lisa og Christina er venner, men har nå blitt uvenner. 
De går i samme klasse og er 15 år gamle. Når du kom-
mer forbi på gangen ser du at Lisa dytter Christina inn i 
veggen og hører henne rope: ”Jeg er så JÆVLIG lei av 
den der sladringa di, og at du går bak ryggen på meg å 
slenger dritt.” Venner kommer løpende til og får stoppet 
jentene fra å ryke i tottene på hverandre. Skolen du går 
på er involvert i et skolemeglingsprosjekt, og praktiser-
er elevmegling. Lisa og Christina samtykker begge i å 
være med på megling for å løse opp i deres uoverens-
stemmelser. Meglingsmøtet starter nå.

Utvidet bakgrunn - NB! deles kun ut til rolleinnehaverne

Lisa: Du er en 15 år gammel jente som er utadvendt 
og litt tøff i trynet. Du er pen og virker selvsikker. Du 
har et litt anstrengt forhold til gutter, og har hatt mange 
kjærester, men ingen som har vart lengre enn et par 
fester. Kanskje er du litt red for at du ikke klare å leve 
opp til det bildet du tror andre har av deg? Kanskje er 
du redd for å bli sviktet?

Du har nettopp klina med en fyr (Chris) som du visste 
Christina var forelsket i. Du blir litt impulsiv når du er 

full, og får først dårlig samvittighet dagen derpå. Chris-
tina gjør jo aldri noe med sine forelskelser uansett, og 
du var bare sammen med Chris en gang. 

Christina betyr mye for deg. Dere har vokst opp sam-
men, og har mye felles selv om dere er veldig ulike 
som personer. Du synes Christina er pen, og blir av 
og til irritert over at hun selv synes hun er stygg. Du 
er såret over at Christina ikke kom til deg i stede for 
å baksnakke deg til de andre venninnene. Du har litt 
dårlig samvittighet over det med Chris, og er lei deg 
for at du dyttet, men akkurat da var du bare så sint.
Baksnakking er noe av der verste du vet!

Christina: Du er en 15 år gammel jente som er et-
tertenksom og litt usikker. Du er ikke særlig fornøyd 
med utseendet ditt og er avhengig av venninner for 
å føle deg trygg sosialt. Du har alltid syntes det har 
vært vanskelig med gutter, og er litt misunnelig på alle 
venninnene som er gode til å fl ørte. Du har vokst opp
sammen med Lisa og er veldig glad for vennskapet.

I de siste månedene har du endelig fått kontakt med 
Chris som du har vært forelsket i lenge. På festen så 
du Lisa danse og kline med Chris, selv om hun godt 
visste at du var forelsket i ham. På slutten av kvelden 
forsvant Lisa med Chris, begge to fulle, og du ble 
stående igjen med de andre venninnene. Du følte deg 
veldig såret, og for å ta igjen i forhold til Lisa begynte 
du å fortelle de andre om hemmeligheter som Lisa 
hadde delt med deg, og andre teite ting som hun har 
gjort eller sagt. I ettertid har du tenkt at det egentlig var 
litt dumt, men du var bare så sint!

Lisa betyr mye for deg. Hun har alltid vært der og 
forsøkt å hjelpe deg. Du ser at Lisa er veldig populær 
og er egentlig litt redd for å miste henne. Du synes det 
er vanskelig å leve opp til Lisa, men synes samtidig at 
hun er litt barnslig som blir full og gjør dustete ting hele 
tiden.

Rollespill: 
  Venninner i konfl ikt
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