
Värderingsövning:

HETA STOLEN

Klimat

Klimat

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

Jag tycker att vi gör tillräckligt för klimatet idag 

Mina val i vardagen påverkar klimatet 

Det är länders regeringar som har störst ansvar för att minska koldioxidutsläppen i världen 

Det borde vara dyrare att flyga än att åka tåg 

Rika människor har större ansvar än fattiga för att skydda klimatet 

Det går inte att minska koldioxidutsläpp och fattigdom samtidigt 

Det borde kosta mer att köra bil 

Media rapporterar för mycket om klimatförändringarna 

Vi borde ha köttskatt i Sverige 

Det borde vara dyrare att köpa mat som kommer från länder långt borta, än det som är närodlat 

Klimatförändringarna kommer leda till fler konflikter i världen 

Att värna om klimatet borde vara en mänsklig skyldighet 

Eftersom Sverige inte släpper ut lika mycket som andra länder behöver vi inte göra lika mycket för klimatet 

Det räcker med att utveckla ny teknik för att rädda klimatet 

Jag tycker att det är jobbigt att tänka klimatsmart 

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

