Värderingsövning
Fyra hörnsövning
Det här är en värderingsövning där deltagarna får ta ställning till olika frågor som rör
social och ekonomisk rättvisa. 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

Social och ekonomisk rättvisa

En öppen plats alternativt ett rum
med relativt stor golvyta

14 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.
Det är helt okej att ändra åsikt under övningens gång.

www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar

Nedan finns förslag på påståenden:
Det bästa sättet att skapa en mer rättvis värld är att…
• Människor ger mer till välgörenhet
• Alla köper Fairtrade-märkta varor
• Vi minskar våra koldioxidutsläpp
• Eget alternativ
Vems ansvar är det att hjälpa de som lever i fattigdom?
• De fattiga själva
• De rika länderna
• Landets regering
• Eget alternativ
Vad kan de som är rika göra för att hjälpa de som är fattiga?
• Det som görs idag är tillräckligt
• Bidra med mer pengar och kunskap
• Köpa varor som producerats på ett schyst sätt
• Eget alternativ
Vad är den främsta orsaken till att ett land är fattigt?
• Krig och konflikter
• Bristande skolundervisning
• Få eller otillräckliga/oanvändbara naturresurser
• Eget alternativ
Det bästa sättet att få till en samhällsförändring är…
• Genom att rösta varje gång det är val
• Genom att gå med i ett politiskt parti eller ideell organisation
• Genom att bojkotta exempelvis företag eller andra aktörer som gör fel
• Eget alternativ
Det är nödvändigt att det finns andra länder med lägre löner och sämre villkor för att
vi ska kunna behålla vår välfärd.
• Håller helt med
• Håller delvis med
• Håller inte med alls
• Eget alternativ

www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar

