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Rollspel - ta fram 
teaterapan i dig
Nu ska eleverna få testa på hur olika 
samtal och möten kan bli, beroende på 
vilka förväntningar man har och vilka 
förberedelser man har gjort. 

Med hjälp av rollspel får eleverna möjlighet att förbereda sig 

inför olika situtioner som kan uppstå i samtal och möten och 

där igenom förstå vikten av att vara förberedd.

Instruktioner:

Dela upp eleverna två och två. Låt den ena eleven spela 

VD på ett företag och den andra elev. Nedan kommer olika 

förutsättningar.

Telefonsamtalet

Eleven har tidigare sänt ett brev till VD:n och ringer nu 

upp för att boka in ett möte för att göra ett företagsbesök. 

Samtalet sker via telefon. Eleven och VD:n står med ryggen 

mot varandra.
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1. Eleven pratar väldigt fort och nervöst – VD som mest är tyst.

2. Eleven pratar med ett väldigt ovårdat språk – VD som pratar   

    väldigt fort.

3. Eleven berättar MYCKET detaljerat vem han/hon är, vilken      

    skola han/hon kommer ifrån, vilka ämnen arbetet hamnar under,  

    besöket och vad som ska hända efteråt. – VD som också är    

    väldigt detaljerad.

4. VD:n pratar med eleven väldigt stressat, hm-ar hela tiden för att  

    snabba på samtalet – Elev som inte märker att VD:n är stressad.

5. VD:n har inte läst brevet – Elev som pratar som om VD:n är som  

    ett barn.

6. VD:n är tyst mest hela tiden, svarar bara med enstaka ord – Elev  

    som verkligen vill få kontakt.

Ett företagsbesök

Eleven har tidigare bokat ett möte för att göra ett företagsbesök. 

Mötet sker på företaget hos VD:n.

1. Oförberedd VD – oförberedd elev.

2. Förberedd VD – aggressiv elev .
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3. VD som pratar nervärderande om allt och alla –  elev med   

 mycket välvårdat språk.

4. Stressad VD – elev som inte märker att VD är stressad.

5. VD som berättar MYCKET detaljerat om allt, även     

 oväsentligheter  – stressad elev. 

6. VD som gärna vill veta vad eleven tycker, om skolan, om    

 företaget etc – Elev som är blyg.

7. VD som är oengagerad – Elev som ställer väldigt närgående   

 frågor.

8. Blyg VD - Påläst elev.

Mellan rollspelen kan ni diskutera följande: 

• Hur känns det att vara VD – elev? Vad tänkte ni?

• Vad var det som fungerade, vad fungerade inte?

• Kommer det bli något mer möte mellan dessa två personer   

 framöver? 

• Hur kunde detta mötet ha blivit ett bättre möte?

Efter rollspelen funderar ni på:

•  Vad kan jag göra för att ett telefonsamtal/möte ska bli så bra   

 som möjligt? 

•  Hur behöver jag förbereda mig?


