Värderingsövning
Oavslutade meningar
I den här övningen får deltagarna själva formulera vad de tycker om olika frågor genom att avsluta meningar. Som bakgrund kan det vara bra att läsa igenom dokumentet
som beskriver grundförutsättningarna för värderingsövningar, du hittar det på
www.diakonia.se

Information

Jämställdhet

Ev. stolar eller något annat att sitta
på, en per deltagare

16 år och uppåt
Värderingsövning

Instruktion till ledaren

10 - 20 minuter

Instruktion till gruppen

Placera stolarna i en ring på golvet. Det går också bra att stå i en ring om ni
exempelvis är utomhus.
En oavslutad mening läses upp i taget. Sedan går ordet runt till alla i gruppen,
en i taget. Det kan vara bra att ha en pinne eller något annat föremål som den
som pratar håller i för att markera att det är dens tur att prata. Varje deltagare
får avsluta meningen precis som personen själv vill, det finns inga fel eller rätt svar.
Det är bra att börja med ett enkelt påstående som uppvärmning för att alla ska förstå
hur övningen går till.

www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar

Förslag på meningar (det går självklart att lägga till, ändra och/eller ta bort meningar):
• En bra sak med jämställdhet är…
• Det svåra med jämställdhet är…
• Orättvisa är…
• I skolan är jämställdhet…
• Att tjejer i genomsnitt har högre betyg än killar beror på…
• För att min klass i skolan ska bli mer jämställd kan vi…
• Att gå hem själv på kvällen som tjej är…
• Att prata om känslor som kille är…
• Att prata om känslor som tjej är…
• Att läsa om sex och samlevnad i skolan är…
• Att vara ung i Sverige är…
• Att vara ung i Centralamerika är…
• Att vara ung i Afrika är…
• Att vara ung i Nordamerika är…
• Jämställdhet i Sverige är…
• Globala orättvisor beror bland annat på…
• Jämställdhet kan…
• Ett jämställt samhälle är…
• Hen är…
• Ojämställdhet leder till...

www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar

