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Syfte

Att träna människor i att tänka efter och ta ställ-

ning i svåra frågor, t ex främlingsrädsla. Vi behöver 

alla fundera över och motivera våra åsikter, träna 

oss i att uttrycka oss, ifrågasätta och lyssna på 

andra. Målet med värderingsövningar är att de ska 

leda till nya tankar och nya handlingar. Genom att 

stå för våra åsikter och våga ändra oss, växer vi 

som människor.

Genomförande

Du som ledare deltar inte själv med att markera din 

synpunkt eller värdera deltagarnas åsikter, men är 

aktiv som ledare med öppna frågor, funderingar 

och om någon frågar hur du tänker är det viktigt att 

vara ärlig. Att leda en värderingsövning kräver ett 

visst förarbete, dels genom att förbereda dig själv 

med frågor och övningar, dels genom att förbereda 

gruppen genom att gå igenom spelregler. Tala om 

för gruppen att det är var och en som fattar beslut, 

ingen har rätt att bestämma över någon annan i en 

värderingsövning. 

Prata också med gruppen om kommentarer, hur en 

kommentar på en värdering kan stoppa många från 

4 hörn-Att vara svensk
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att våga säga vad de tycker. Säg aldrig som ledare att 

du håller med en åsikt – då tror några deltagare att 

det finns rätt och fel.

Värderingsövningar 4-hörn är en övning då rummets 

hörn symboliserar ställningstagande. Ledaren läser 

upp ett problem, eller åsikt, och ger deltagarna tre 

olika svarsalternativ och ett öppet hörn. 

Exempel:

Det härligaste med sommaren är:

•	 Att kunna grilla ute

•	 Sol och värme

•	 De ljumma kvällarna

•	 Öppet hörn – eget förslag

Deltagarna får ställa sig i det hörnet som de håller 

med om. Det öppna hörnet är inte ett ”jag-vet-inte-

hörn” utan ett hörn för de som tycker något annat, 

har en annan lösning, t.ex. att det härligaste med 

sommaren är att bada.

Står någon ensam i ett hörn är det bra som ledare 

att ställa sig i det hörnet och leda övningen därifrån. 

Då markerar man att det inte är fel att tycka så och 

stödjer den personen i sitt beslut. Be nu deltagarna 

att prata ihop sig i någon minut om varför det är 

viktigt med deras hörn. Det är inte relevant att få 

höra varför de andra hörnen är oviktiga utan varför 

deras hörn är bra. Är det många i ett hörn, dela dem 

i mindre grupper. Låt sedan grupperna redovisa för 

varandra vad de tycker och om någon vill byta plats, 

ändra åsikt, går det bra när alla har fått motivera 

sitt hörn. Därefter ger ledaren ett nytt påstående 

med tre lösningar och ett öppet hörn. Tänk på att 

stegra svårigheten, så de första frågorna är lätta och 

vanliga t.ex. som den ovan, medan de sista är svåra 

att ta ställning till. 
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Exempel på lite svårare frågor är:

Den främsta orsaken till varför vissa grupper har så 

starka fördomar mot varandra är att:

•	 De är rädda för varandra

•	 De lever åtskilda

•	 Kulturerna krockar med varandra

•	 Öppet hörn

Man är svensk när man:

•	 Är född av svenska föräldrar

•	 Har svenskt pass

•	 Känner sig som svensk

•	 Öppet hörn

Den största vinsten för en förening med mångfald 

är att den:

•	 Lockar till sig nya medlemmar

•	 Bidrar till samhällsutvecklingen

•	 Ökar kreativiteten och ger nya sätt att se på 

verksamheten 

•	 Öppet hörn

Var tror du att jämställdhet kommit längst?

•	 Skolan

•	 Hemmet

•	 Politiken

•	 Öppet hörn

Sammanfattning i storgrupp

Under övningens gång: 

(valfritt för deltagarna att svara – de kan välja att 

säga ”pass”)

•	 Hur tänker du om påståendet? 

•	 Varför tycker du att påståendet stämmer/ inte 

stämmer? 

•	 Kan du ge ett exempel? 

•	 Skulle du ha velat formulera det på ett annat 

sätt? 

Efter övningen är avslutad i storgrupp:

•	 Var det svårt att ta ställning? 

•	 Ändrade ni uppfattning någon gång under 

övningen? Varför i så fall?

•	 Varför är det nyttigt att ibland fundera över 

dessa frågor?


