
K o n f l i k t h å n d t e r i n g

Hensikt
Å vise kompleksiteten i de fl este konfl iktsituasjoner
Å refl ektere over hvordan metoden for konfl ikthåndter-
ing påvirker utfallet

Varighet 
30 minutter

Beskrivelse av øvelsen
Les historien om kongen og dronningen for gruppen. 
Be deltakerne om å rangere karakterene individuelt før 
de går inn i grupper for å prøve å komme frem til en 
felles løsning. Dette er i så måte posisjonsbasert, fordi 
elevene går inn i gruppearbeidet med klare posisjoner 
i forhold til hvilken rekkefølge de ønsker at karakterene 
skal stå i. Dette har lett for å skape en nullsum-stemn-
ing; hvis en i gruppa får gjennomslag for sin rangering, 
går det på bekostning av de andre listene. Deltakerne 
skal komme frem til en felles løsning. Erfaringsmessig 
er det veldig få som klarer det. 

Det var en gang en konge og dronning. Kongen elsket 
dronningen, men måtte legge ut på en lengre reise. 
Han mistenkte at dronningen hadde en elsker. Derfor 
ga han vaktene på slottet ordre om å drepe henne hvis 
hun forlot slottet mens han var borte. Han fortalte dron-
ningen om dette før han reiste.

Da kongen hadde reist, kontaktet dronningens elsker 
henne og ba henne komme til han. Hun sa at hun ikke 
kunne komme, siden vaktene hadde blitt beordret til å 
drepe henne hvis hun forlot slottet. Elskeren sa at han 
var desperat etter å se henne og ba henne komme 
neste natt.

Dronningen betrodde seg til en av vaktene, som sa at 
han ville beskytte henne og hjelpe henne å komme ut 
av slottet, så fremt hun kom tilbake før midnatt.

Dronningen møtte elskeren sin og kom tilbake til slottet 
i tide. Vakten som hadde lovet å hjelpe henne hadde 
sovnet. En annen vakt så henne idet hun var på vei inn 
i slottet, og drepte henne.

Hvem av personene i historien er mest ansvarlig for 
dronningens død?

Ranger dem fra en til fem:

1.
2.
3.
4.
5.

Diskusjon
Øvelsen blir mer effektfull av å trekke inn eksempler fra 
virkeligheten for å synliggjøre hvor luksuriøse omsten-
digheter elevene faktisk forhandler under. 

Et eksempel som her kan brukes er hentet fra forhan-
dlingene mellom serbere og albanere i forkant av 
NATO-bombingen av tidligere Jugoslavia. Disse 
forhandlingene fant sted i Rambouillet; et slott lokalisert 
et lite stykke utenfor Paris med daværende ameri-
kanske Secretary of State Madeleine Albright som 
sjefsforhandler.(Se manualen for Vennskap Nord/Sør) 

Kongen og dronningen


