
Värderingsövning:

HETA STOLEN

Jämställdhet

Jämställdhet

10 år och uppåt

Värderingsövning

10 – 20 minuter

Stolar samt en öppen plats, 
alternativt ett rum med relativt 
stor golvyta 

InformationI den här övningen får deltagarna markera 
sina åsikter genom att antingen byta plats 
med andra (om man håller med) eller sitta 
kvar på sin stol (om man inte håller med). 

Placera stolarna i en ring på golvet. Se till att det är 
en stol fler än antal deltagare. Det ska vara möjligt 
för en person att byta plats även om ingen annan gör 
det. 

Du som ledare läser upp ett påstående i taget. De 
deltagare som håller med om påståendet byter då 
plats med varandra, alternativt sätter sig på den 
tomma stolen. De som inte håller med sitter kvar på 
sin stol. 

Efter varje uppläst påstående kan du som ledare öpp-
na upp diskussionen om det är någon som vill kom-
mentera sitt val. Tydliggör att det går att ändra åsikt 
allt eftersom, det finns inga rätt eller fel. Det kan vara 
bra att börja med ett enkelt påstående som uppvärm-
ning för att se till att alla har förstått. 

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


HETA 
STOLEN

Värderingsövning:

Förslag på påståenden

Samhället har olika förväntningar på tjejer, killar och ickebinära 

Sverige är ett jämställt land 

Det är viktigt att prata om jämställdhet 

Det är omöjligt att uppnå full jämställdhet 

Många problem i världen har sitt ursprung i ojämställdhet 

Att jobba med jämställdhet är ett sätt att minska fattigdom 

Sverige är ett så jämställt land att vi inte behöver jobba mer med frågan 

Det finns olika kön och de bör därför behandlas olika 

Det är enklare när könsrollerna är tydliga 

Ungdomar brottas med samma grundfrågor världen över 

Genusfrågor är ett lyxproblem som bara rika länder bryr sig om 

Alla ska få bestämma över sin egen kropp 

Alla har lika mycket sexlust 

Att få barn när en vill är en rättighet 

Feminism är vägen till jämställdhet 
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