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45 7/11 Kartlägg ditt land, samla 
information om konflikten 
och ditt lands syn på denna. 

- Skriva positionspaper 
 

9/11 Kartlägg ditt land, samla 
information om konflikten och ditt 
lands syn på denna. 

- Skriva positionspaper 

- Analys på konflikten 

46 14/11 FN – rollspel 

jobba med delegationens 
positions paper 
 
 

16/11 FN-rollspel: D-dag 
Inlämning av positionspaper + analys på 
konflikten 
 
 
 

47 21/11 FN – rollspel 
Avrapportera till mig 
Arbeta med resolutionsutkast 
Inledningstal 
Läs in er på positionspapers 

23/11 FN-rollspel 
Mötesregler 
Resolutionsutkast 
Förhandla 
Inledningstal 
 
 
 

48 28/11 FN – rollspel 
Test på mötesregler – handboken 
 
 

30/11 FN – rollspel 
Minirollspel – inledningstal/formell debatt? 
 
FN:ROLLSPEL – Torsdag och Fredag 

 

http://web.me.com/hakan_danielsson/rollspel_2011/rollspelets-dokument/sju_steg.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.me.com/hakan_danielsson/rollspel_2011/rollspelets-dokument/sju_steg.pdf


Bedo mning rollspel: 

För G. är det viktigt att alla moment fullgörs. Ni skall också visa att ni vet vilket land ni företräder, dvs att ni har satt er in i 

ert land och kan visa att ni kan så mycket grundläggande fakta om landet att ni kan tala för några ståndpunketer som landet 

har och kan föra fram i Kosovokonflikten. Insikt i konfliktens grunder är centralt. 

För VG. Krävs att ni fullföljer alla moment och att ni medvetet och med insikt väljer landets ståndpunkter och att ni kan 

motivera dem. Vid förhandlingar skall ni visa att ni trots kompromisser följer ladets utrikespolitiska agenda. När det gäller 

konflikten skall ni visa att ni förstår grunderan men också att ni kan analysera de olika perspektiv och vårigheter den 

innehåller. Ni skall kunna hitta möjliga lösningar på olika problem i konflikten. 

För MVG krävs stor aktivitet och insikt det egna landet och i Kosovokonflikten. Flera perspektiv skall kunna belysas. Alla 

moment skall fullföljas och ni skall aktivt kunna hitta lösningar med stöd i er kunskap om FN, internationella frågor och 

konflikten. 

Före rollspelet 

 

Rollspelet Efter 

rollspelet 
Arbetet under lektionstiden:  
Aktivitet 
Samarbete 
Struktur och organisation. 
Se till att ni är förberedda inför varje lektion så att ni 
kan arbeta.  

Aktivitet: 
Jag kommer att noga följa era 
förhandlingar i informella och formella 
förhandlingar. Var aktiva. Var aktiva med 
att återkoppla till mig under 
förhandlingarna. Hur går det för er? Vilka 
problem uppstår och hur löser ni 
problemen? 

 

Talarstolen: 
Aktivitet. Naturligtvis tar jag här hänsyn 
till hur ni som personer är. En del talar 

hellre än jättegärna andra vågar inte.  

 

Innehåll: 
Jag vill se att ni för ert lands talan. Glid 
inte ifrån era länder- visa att ni företräder 
dem, hela tiden. Gå inte med på förslag era 
länder inte skulle stå för. 
 
Förhandla om era punkter och var flexibel. 
Ni skall kunna hitta lösningar på problem 
under förhandlingarnas gång.  

Utvärdering 

Informationssökning och det 

egna landet: 
Jag kommer att sitta med alla länder en stund för att 
gå igenom vad ni har hittat för sökvägar till 
information. Jag vill då också att ni kan berätta för 
mig om ert eget land. Vad är det för land (demokrati 
diktatur internationell status) (denna del tänkte jag ta 
in skriftligt i år men också resonera kring det när jag 
sitter med varje land) 

Policy paper: 
Ert land skall gå att ”känna igen” i policy papret.  
Ni skall belysa viktiga problem i konflikten 

Analys av problem i konflikten: 
Gruppen lämnar in en gemensam analys av 
konflikten – ni ska ange tre dilemman svårigheter 
med Kosovfrågan. 
Gör gemensamt - max tre sidor. Ange orsaker – 
konsekvenser – och möjliga lösningar 

Resolution: 
Era länder skall gå att känna igen. Viktiga problem 
skall belysas och den skall vara formellt och korrekt 
skriven 

 

 

 



 

 


