
K o n f l i k t h å n d t e r i n g

Hensikt
Refl ektere over hva som kjennetegner voldelige han-
dlinger og ulike grader av vold
Å uttrykke egne standpunkt
Å lytte til andres standpunkt

Varighet
1 time

Materiale
Maskeringstape / farget tape
A4-ark

Forberedelser
Rydd vekk stolene i klasserommet og marker en linje 
med maskeringstape. Linjen merkes NØYTRAL, høyre 
side av linjen markeres med IKKEVOLD og venstre 
side markeres med VOLD. 

Beskrivelse av øvelsen
Deltakerne stiller seg på linjen hvor de står i en nøytral 
posisjon i voldsbarometeret. Du skal gi deltakerne 
situasjoner som hver enkelt skal analysere og ta stand-
punkt til om situasjonen er voldelig eller ikkevoldelig. 
Hver fi nner sin posisjon i barometeret som viser hvor-
dan de oppfatter situasjonen. Jo lengre fra det nøytrale 
utgangspunktet de stiller seg, desto mer voldelig eller 
ikkevoldelig oppfattes situasjonen. Posisjoner nærmere 
midten uttrykker at situasjonen oppfattes uklar eller 
tvetydig, og linjen markerer en nøytral posisjon. 

Hver deltaker skal forklare til resten av gruppen hvor-
dan de oppfatter situasjonen, og hvorfor situasjonen 
oppfattes som voldelig eller ikkevoldelig. De andre skal 
lytte til hver enkelts forklaring, og hvis noen skifter me-
ning underveis må de fl ytte til den riktige posisjonen. 
Dette er også en øvelse i aktiv lytting! Det er viktig å 
forklare hvem de oppfatter situasjonen eller handlingen 
voldelig mot. Det er fi nt om deltakerne kan relatere de 
situasjonene du leser opp til egne erfaringer. 

Denne øvelsen passer godt i grupper med ulik bakg-
runn og nasjonaliteter, fordi deltakerne har ulike 

perspektiver på hva som oppfattes som voldelig eller 
ikkevoldelig. Tilpass gjerne standpunktene til gruppen.

Mellommenneskelige konfl ikter
· Elise har fornærmet Jonas skikkelig. Jonas reagerte 
så kraftig at han fortalte Elise at han aldri ville se henne 
mer. Er Jonas´ handling voldelig eller ikkevoldelig? 
· Du er vitne til at en mann slår en kvinne som ser ut til 
å være hans kone eller kjæreste. Du går forbi uten å 
gripe inn. Er handlingen din voldelig eller ikkevoldelig?
· En mann røyker sigar ved nabobordet utenfor en 
restaurant. Røyken forstyrrer dere som sitter og spiser,
og ingen av dere røyker. Er denne situasjonen voldelig 
eller ikkevoldelig?

Konfl ikter på samfunnsnivå
· Et norsk konsern med tilstrekkelig profi tt bestem-
mer seg for å legge produksjonen til Mexico for å øke 
profi tten ytterligere. Selskapet har 200 ansatte, og alle 
får samme beskjed om at hvis de vil beholde jobben 
kan de følge med bedriften til Mecxico. Er selskapets 
avgjørelse voldelig eller ikkevoldelig?
· En mur bygges for å skille to folkegrupper som er i 
konfl ikt. Er muren voldelig eller ikkevoldelig?
· En fabrikk slipper ut avfall i elven like ved. Regjerin-
gen tillater utslippene under visse restrikasjoner. Er 
fabrikkens handling voldelig eller ikkevoldelig?

Diskusjon
Opplevde du noen av situasjonene forskjellig fra de 
andre deltakerne? Hva tror du er årsaken til det?

Skiftet du posisjon mens du lyttet til de andres forklar-
inger? Hvorfor?

Hvordan kunne vi løst disse situasjonene på en ikkev-
oldelig måte?

Voldsbarometeret


