Värderingsövning
Fyra hörnsövning
Det här är en värderingsövning där deltagarna får ta ställning till olika frågor som rör
klimat. Det är självklart möjligt att hitta på egna påståenden och använda dem. Som
förberedelse för dig som är ledare finns generella tips för att leda värderingsövningar,
se Diakonias hemsida på www.diakonia.se

Information

Klimat

En öppen plats utomhus alternativt
ett rum med relativt stor golvyta

16 år och uppåt
Värderingsövning

Instruktion till ledaren

10 - 20 minuter

Instruktion till gruppen

Övningen går ut på att du som ledare läser upp ett påstående och ger fyra förslag
på svar, ett för varje hörn i rummet. Deltagarna får antingen välja något av de tre
färdiga förslagen eller det öppna hörnet och formulera ett eget alternativ.
När du läst upp ett påstående och de tillhörande förslagen på svar får deltagarna placera sig utifrån vad de tycker. När alla bestämt sig kan du som ledare placera dig i hörnet med minst antal personer. Be deltagarna diskutera med dem som står i närheten
hur de tänker. Öppna sedan upp diskussionen i helgrupp.

www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar

Nedan finns förslag på påståenden:
Alla borde få flyga på semester minst en gång per år…
• Ja, turismen bidrar till att länder får in pengar som de kan göra bra saker för.
• Nej. Flygresor innebär onödiga utsläpp av koldioxid som i sin tur leder till global
uppvärmning som skadar jorden och vi som bor här.
• Ja, alla förtjänar vila och avkoppling. Dessutom kommer det snart finnas ny teknik
som gör att flygresornas utsläpp kommer minska.
• Eget alternativ
Det bästa sättet att hantera den globala uppvärmingen är…
• Att FN:s säkerhetsråd bestämmer hur alla länder ska minska sina utsläpp
• Att människor minskar sin konsumtion
• Att vi satsar mer pengar och resurser på att ta fram mer klimatsmart teknik
• Eget alternativ
De som har störst ansvar för den globala uppvärmningen är…
• Människor i rika länder
• Stora företag
• Kina och USA
• Eget alternativ
Som läget ser ut nu borde vi lägga pengar på…
• Att anpassa oss till den globala uppvärmningen
• Att minska utsläppen av växthusgaser
• Dela lika mellan anpassning och utsläppsminskningar
• Eget alternativ
Det viktigaste jag kan göra för att motarbeta den globala uppvärmingen är…
• Att dra ner på konsumtionen
• Att delta i kampanjer som uppmärksammar klimatfrågorna
• Att skaffa mig kunskap och läsa på om klimatfrågorna
• Eget alternativ

www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar

