
Värderingsövning:

FYRA HÖRN

Social och ekonomisk rättvisa

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. 

Social och ekonomisk rättvisa

10 år och uppåt

Värderingsövning

10 – 20 minuter

En öppen plats, alternativt ett 
rum med relativt stor golvyta 

Information

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 diskus-
sionen 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 diskus-
sionsklimat 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. 

http://www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar
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Värderingsövning:

Förslag på påståenden

Det bästa sättet att skapa en mer rättvis värld är att…  

• Människor ger mer till välgörenhet 
• Påverka våra politiker  
• 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 schysst 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 

http://www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar

