Moralsk Resonneringstrening for ungdom
Problemsituasjon 1, SINDRE
Kåre er bestevenn til Sindre. Da Sindre kommer ut i skolegården ser Sindre at
Kåre blir plaget av Emil og en annen gutt/ en gjeng.

Plagesituasjon:
Medtrener er ”hoved plageren” i alle rollespillene, hjelper HT med evnt spørsmål
og lignende.
Hovedtrener styrer; fryser, bytter aktører, stiller spørsmål, skriver valgene på
plakat.
1. Bør Sindre hjelpe Kåre?
Ja

Nei

Vet ikke

BEGRUNN

2. Hva ville du (en frivillig/velg en) ha gjort hvis du var Sindre?
- VIS DET
- Begrunn valget
Til de andre: Er det noe annet Sindre kunne ha gjort?
- VIS DET
- Begrunn valget
3. Kåre blir ofte plaget av Emil og gjengen. Hva bør Sindre gjøre?
- VIS DET
- Begrunn valget
4. Dersom Sindre visste at Kåre hadde dengt lillebroren til
Emil i går/stjålet en CD av Emil, skulle han hjulpet Kåre da?
Ja

Nei

Vet ikke

BEGRUNN

5. Vi snur på det; Emil er bestevenn til Sindre. Hva ville du ha gjort
om du var Sindre?
- VIS DET
- Begrunn valget
Til de andre: Er det noe annet Sindre kunne ha gjort?
- VIS DET
- Begrunn valget
6. Dersom ikke Sindre kjente Kåre så godt burde han hjelpe han da?
Ja

Nei

Vet ikke

BEGRUNN

Gruppe diskusjon:

1. Hvor viktig er det å hjelpe en venn som blir plaget?
Bli enige om et felles resultat:
Ikke viktig

Viktig

Hvorfor:

2. Hvor viktig er det å gripe inn når en venn plager andre?
Bli enige om et felles resultat:
Ikke viktig

Viktig

Hvorfor:

3. Hvor viktig er det å gjøre noe når en ser andre som en ikke
kjenner så godt blir plaget?
Bli enige om et felles resultat:
Ikke viktig
Hvorfor:

Viktig

Moralsk Resonneringstrening for ungdom
Problemsituasjon 2, JENS
Jens og kameraten Kenneth er inne i klasserommet i midttimen. Jens ser at
Kenneth stjeler 100 kr fra jakkelomma til Randi. Noen har sett at de to var inne
i klasserommet på de aktuelle tidspunktet. I siste time blir de innkalt til
rektor/sosiallærer en og en, og blir konfrontert med at det er stjålet 100 kr?
Bør Jens fortelle at det var Kenneth?
Fortelle

Ikke fortelle

Vet ikke

BEGRUNN

1. Hva bør Jens si eller gjøre?
-

VIS DET
Begrunn valget

2. Dersom ikke noen hadde sett dem, hva skulle du ha gjort da om du var
Jens.
Fortelle
Ikke fortelle
Vet ikke
BEGRUNN
- VIS DET
- Begrunn valget
3. Randi er kjæresten til Jens. Bør Jens fortelle at det var Kenneth som tok
pengene?
Fortelle

Ikke fortelle

Vet ikke

BEGRUNN

4. Vennegjengen skal på kino på kvelden. Jens vet at Kenneth ikke kan være
med for han har ikke penger, og han får aldri ukepenger av foreldrene.
Hva ville du da gjøre hvis du var Jens?
Fortelle
-

Ikke fortelle

Vet ikke

BEGRUNN

VIS DET
Begrunn valget

5. Jens vet at Kenneth har stålet flere ganger før, både på butikken og av
foreldrene. Blir han tatt nå blir politiet koblet inn, og Kenneth må i
konfliktrådet. Hva bør Jens gjøre?
Fortelle

Ikke fortelle

Hva bør Jens si eller gjøre?
-

VIS DET
Begrunn valget

Vet ikke

BEGRUNN

Gruppediskusjon:
Bli enige om et felles resultat:
1. Er det riktig å angi en venn som stjeler? /Er det noen gang riktig
å angi noen?
Ja, noen ganger

Nei, aldri

Hvorfor?

2. Hvem er skyldig i denne situasjonen?
Kenneth

Jens

Begge

Randi

Hvorfor?

3. Hvor viktig er det å ikke stjele?
Veldig viktig

Viktig

Ikke viktig

Hvorfor?

4. Hvor viktig er det at de som stjeler får en straff?
Veldig viktig
Hvorfor?

Viktig

Ikke viktig

Andre

