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Hensikt
Å megle som en nøytral part i en konfl ikt hvor fl ere par-
ter er tilstede. Å kartlegge hovedpartene i en konfl ikt,
og deres allierte. Å se at partene kan ha ulike inter-
esser, behov og følelser.

Varighet
2 timer

Roller
Megler
Nils
Poppy (Pål Yngve)
Arvid Jørgensen
Anne Caroline - mor til Poppy
Hans Yngve - far til Poppy
Guri  - mor til Nils
Observatør

Beskrivelse av øvelsen
Deltakerne fordeles i grupper på åtte. Del ut en rollebe-
skrivelse til hver deltaker og bruk ti minutter til å lese 
rollebeskrivelsen. 

Les bakgrunnshistorien høyt:
Nils og Poppy er 17 år og har vært kompiser siden 
8. Klasse. De går på samme videregående skole og 
henger mye sammen på fritida. Lørdag kveld var de 
på fest og ble ganske fulle. Guttene tok veien hjem 
forbi steinhuggeriet, og oppdaget at det var noen løse 
planker i gjerdet som de kunne snike seg igjennom. 
Hengslene på døra inn til lagerhallen var også litt 
slitne, så selv om den var låst var det ikke noe problem 
å komme inn. 

Inne i lagerhallen har guttene startet anleggmaskiner, 
kjørt rundt og knust et par vinduer og laget oljesøl på 
gulvet.  I tillegg har de forsynt seg grovt fra kjøleskapet 
på pauserommet og tagget inne i lunsjrommet. 

I sin beruselse har guttene ikke lagt merke til at la-

gerhallen var videoovervåket. Når politiet kommer på 
skolen på mandag for å hente guttene er de både fl aue 
og forbauset. 

Siden guttene er under 18 blir saken sendt videre til 
konfl ikttrådet hvor anleggssjef Arvid Jørgensen har 
sagt seg villig til å møte guttene og deres foreldre. 

Meglingen begynner nå. 

Utvidet bakgrunn for rollefi gurer – NB! Deles kun ut til 
rolleinnehavere

Nils:
Du mistet faren for to år siden og savner ham veldig. 
Det siste året har du vært umotivert og sliter med 
skolen. Du tenker mye på fremtiden og er usikker på 
hva som skal skje. I helgene går du ofte på fest for 
å slippe å tenke. Poppy er bra kompis, kanskje den 
eneste ordentlige kompisen du har. Han har alltid vært 
der for deg. Du vil gjerne være ordentlig og angrer skik-
kelig på det dere gjorde, men synes faren til Poppy er 
alt for prektig.

Poppy (Pål Yngve): 
Du synes Nils er en bra fyr som har møtt urettferdig 
mye motgang. Du har alltid vært fl ink på skolen, men er 
lei maset om karakterer, og din fars prektige livsførsel.
Det er ikke din skyld at han må passe seg for alt, og 
ikke tør å leve livet. Gir litt faen for tiden, men angrer 
og synes det var dumt å bli oppdaget. Engstelig for om 
du får et kriminelt rulleblad.

Arvid Jørgensen:
Du er senior anleggsjef på steinhuggeriet og har 30 års 
fartstid i bransjen. Du har aldri sette maken til oppfør-
sel, og lurer på hva det skal bli av dagens unge når de 
ikke har vett til å skjønne at anleggsmaskiner er farlige. 
Du måtte selv rydde opp etter alt rotet, og gremmes 
fortsatt over de stygge taggemerkene på lunsjrommet 
som du ikke får vekk. Forsikringsselskapet har sagt at 
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skadene anslås til 30.000,- kroner. Du vil at guttene 
skal erstatte dette, og i tillegg be om unnskyldning for 
det de har gjort. 

Anne Caroline - mor til Pål Yngve:
Du lever et komfortabelt liv som hjemmeværende 
husmor, og pleier dine hobbyer aktivt. Du er opptatt 
av å ta vare på kroppen din, og lever et sundt liv med 
mye trening. Du er veldig stolt av sønnen din og hadde 
aldri trodd han kunne gjøre noe slik. I det siste har du 
blitt mer og mer bekymret for at Pål Yngve vanker i tvil-
somme miljøer og vil helst bare betale for skadene og 
sørge for at han bytter skole. Du har også lagt merke 
til at Pål Yngves forhold til faren har blitt mer anspent, 
uten at du har noe god forklaring på hvorfor det har blitt 
slik.  

Hans Yngve - far til Pål Yngve:
Du er høyesterettsadvokat og arbeider med mange 
høyt profi lerte klienter. Du er opptatt av ditt omdømme,
og som formann for den lokale avholdsforeningen 
synes du Pål Yngve har kastet skam over ditt gode 
navn og rykte. Du føler du har gitt din sønn alle mu-
ligheter her i livet, og kan ikke forstå hvorfor han kan 
oppføre seg ordentlig. Du er opptatt av at Pål Yngve 
må rydde opp i dette selv, men innrømmer samtidig for 
deg selv at du gjerne skulle hatt mer tid sammen med 
ham.

Guri – mor til Nils:
Du er alenemor med tre barn, Nils er den eldste. Helt 
siden faren til Nils døde i en arbeidsulykke for to år 
siden har du jobbet doble skift for å få endene til å 
møtes. Du ser at Nils har det vondt, og at han savner 
faren sin. Innerst inne vet du at Nils er en snill og 
sårbar gutt som fortjener så mye bedre enn det han har 
fått den siste tiden. Nils har fl ere ganger gitt utrykk for 
hvor viktig det er for ham å ha en god venn som Poppy, 
og du håper at guttene ikke har ødelagt for seg selv 
med denne episoden. 


