Värderingsövning:

FYRA HÖRN
Mänskliga rättigheter

I den här övningen får deltagarna ta
ställning till olika frågor/påståenden och
formulera sin egen ståndpunkt. Genom
övningen kommer olika perspektiv och
synsätt fram. Övningen syftar alltså inte
till att komma fram till ett enda rätt svar.

Information

Mänskliga rättigheter
10 år och uppåt
Värderingsövning

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 och berätta
för varandra hur de tänker. Öppna sedan upp diskussionen i helgrupp.
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. 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.

10 – 20 minuter
En öppen plats, alternativt ett
rum med relativt stor golvyta

Värderingsövning:

FYRA
HÖRN

Förslag på påståenden
Var upplever du att du har störst möjlighet att säga
vad du tycker?
•
•
•
•

Hemma
I skolan
I min förening (scouterna, idrottsföreningen m.m.)
Eget alternativ

I vilka frågor har du rätt att säga vad du tycker?
•
•
•
•

I frågor som rör barn/unga
I frågor som rör skolan
Alla frågor
Eget alternativ

Vem har störst ansvar för att skapa en bättre värld?
•
•
•
•

Länder och företag
FN, biståndsorganisationer och kyrkor
Du och jag som privatpersoner
Eget alternativ

Är det möjligt att respektera alla mänskliga rättigheter?
•
•
•
•

Ja, det är fullt möjligt
Nja, kanske om 100 år
Nej, det kommer aldrig att gå att respektera alla
mänskliga rättigheter
Eget alternativ

