Värderingsövning
Fyra hörnsövning
När man gör värderingsövningar finns det en del förhållningssätt som är bra att känna
till. Läs gärna ”Introduktion till värderingsövningar” innan du gör övningen. I den här
övningen får deltagarna ta ställning till olika påståenden och formulera sin egen ståndpunkt. Genom övningen kommer olika perspektiv och synsätt fram gällande temat
konflikt och rättvisa. Övningen syftar alltså inte till att komma fram till ett rätt svar.
Information

Konflikt och rättvisa

Inget material behövs

14 år till vuxna
Värderingsövning

Instruktion till ledaren

15 min och uppåt

Instruktion till gruppen

Ledaren läser ett påstående och ger sedan tre olika svarsalternativ. Varje
hörn i rummet motsvarar ett svar. Det fjärde hörnet är det öppna hörnet där
man ställer sig om man har ett eget svarsalternativ. Efter att deltagarna valt
ett hörn frågar du personerna i varje hörn i tur och ordning om de vill berätta varför de
valt det hörnet. Under övningens gång är det tillåtet för deltagarna att byta plats, om
de t.ex. hör en bra motivering av någon annan och vill gå till det hörnet. Om det blir
många deltagare per hörn är det bra att ge dem ett par minuter då deltagarna pratar
med 1-2 personer i sitt hörn och diskuterar varför de valt det hörnet. Sedan kan man
låta några stycken berätta i storgrupp. Det viktigaste i en fyra hörnsövning är att det är
ett öppet diskussionsklimat och att det inte blir en diskussion om rätt och fel. Tänk på
att ha likvärdiga alternativ så att ett hörn inte blir självklart eller upplevs som rätt svar.
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Förslag på frågor och svarsalternativ
Fråga 1
Kan man förlåta allt?
• Nej, vissa saker går inte att förlåta
• Ja, ber någon ärligt om ursäkt kan man förlåta allt
• Ja, för sin egen skull behöver man kunna förlåta allt
• Eget alternativ
Fråga 2
När en konflikt är över på politisk nivå finns fortfarande problemen kvar hos befolkningen och de som har deltagit. Speciellt i inrikeskonflikter är detta ett problem. Hur
tycker du man går vidare bäst?
• Sanningskommission (först när sanningen om allt som har hänt kommer upp på bordet kan man gå vidare)
• Domstol (de som är ansvariga måste ställas inför rätta innan man kan gå vidare)
• Försoningsprocess (för att gå vidare behöver man förstå den andra parten och få
den att förstå mig och försonas. Efter det kan man gå vidare.)
• Eget alternativ
Fråga 3
FN har skyldighet att intervenera, att gå in med vapen i ett land, om folkmord äger rum
för att skydda befolkningen i landet. Är detta en bra regel tycker du?
• Nej, att använda vapen är aldrig rätt för våld föder våld
• Nej, det finns många andra hemska situationer där FN också borde vara skyldig att
ingripa
• Ja, vid dessa fall måste något göras
• Eget alternativ
Fråga 4
Det pågår många konflikter i världen. Vad kan vi i Sverige göra?
• Inget personligen, men vi är med i internationella institutioner som FN som har mandat att ingripa.
• Vi kan påverka genom att göra vår röst hörd och påverka vår regering
• Alla stater är självständiga och därför måste förändring komma från invånarna själva
• Eget alternativ
Fråga 5
Företag utnyttjar många gånger det instabila läget i konfliktområden och bidrar därför
till att konflikten fortsätter. Vems ansvar är det att företag handlar etiskt och inte drar
nytta av konflikter?
• Företaget – ingen annan kan styra hur de ska göra
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• Internationellt organ – tex FN bör ha bestämmelser om sådana saker
• Landet där företaget kommer ifrån. Det är staters ansvar att mänskliga rättigheter
uppfylls, det är därför stater som måste ha lagar för sina företag
• Eget alternativ
Fråga 6
Konflikten i DR Kongo är det värsta sedan andra världskriget och 5,4 miljoner människor har hittills dött. Vad tror du är anledningen till att konfliktet tillåts hålla på så länge?
• Staten är för svag för att ha mandat att lösa konflikten
• Företag och andra aktörer tjänar på att konflikten fortsätter
• Omvärlden bryr sig inte tillräckligt mycket
• Eget alternativ
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