
Värderingsövning ”Fyra hörn”  
 

Varje hörn i rummet symboliserar ett förslag på agerande. Ett scenario läses upp och deltagarna ska 

ta ställning till vilket hörn som bäst stämmer överens med hur de själva skulle ha agerat. Öppet hörn 

väljer man om inget av alternativen passar. Deltagarna ställer sig i olika hörn och berättar för 

varandra hur de tänkte och varför de valde just det hörnet. Det är tillåtet att byta hörn under 

övningen. Ansvarig ledare tar sedan ett stickprov från varje hörn efter varje frågeställning för att 

skapa en bild inför hela gruppen om vad som skiljer i synsätt. 

Viktigt är att inte värdera vad som är rätt eller fel, utan syftet är att skapa diskussion!   

Samtliga övningar nedan finns med i bildspelet. Om det finns det tid så gå igenom samtliga 

exempel. Minst 3 exempel ska dock gås igenom. 

 

Alternativ till att förflytta sig i lokalen (kan vara svårt om det är många deltagare) är att varje svar 

istället får en färg och att deltagarna har färgade lappar som man håller upp. Diskussionen får då 

ledas av ansvarig ledare. 

 

A. Du och några bekanta är ute på promenad i staden. Ni ser en man som är uppenbart 

påverkad och är på väg att sätta sig bakom ratten. Hur tror du att du reagerar? 

 

1. Struntar i det. 

2. Går fram och pratar med mannen och säger att han inte ska köra. 

3. Försöker att uppmärksamma andra att stoppa mannen. 

4. Öppet hörn. 

 

B. Du ska köpa ny bil. Vad är viktigast med den nya bilen? 

 

1. Att den har snygga fälgar och senaste tekniken. 

2. Att den är miljövänlig. 

3. Att den är billig. 

4. Öppet hörn. 

 

 

C. Du är på fest hos bekanta och det har bjudits på vin till maten och avec till kaffet. Du känner 

att det börjar bli dags att bryta upp för att inte missa bussen hem. Då erbjuder sig en av 

gästerna att du kan få skjuts hem. Vad gör du? 

 

1. Säger att jag inte vill åka med. 

2. Åker med, det är ju inte så långt och jag har ju bilbälte. 

3. Säger att han/hon nog inte borde köra. 

4. Öppet hörn. 

 



 

D. Din make/maka har fått en ny medicin som du tycker påverkar honom/henne, men personen 

i fråga förstår inte vad du menar. Du ska få skjuts till tandläkaren men känner dig orolig över 

bilfärden med honom/henne vid ratten. Vad gör du? 

 

1. Avbokar tandläkartiden. 

2. Ringer efter en taxi. 

3. Åker med maken/makan, det går nog. 

4. Öppet hörn. 

 

 

E. Du märker att din syn har försämrats men vill inte undersöka dig, rädd för att få beskedet att 

du nog är dags att sluta köra bil. Vad gör du? 

 

1. Undviker bilkörning i mörker. 

2. Kör på kända vägar. 

3. Frågar efter skjuts av andra. 

4. Öppet hörn. 

 

F. Du börjar känna dig trött efter att ha kört bil en längre sträcka. Du vet att det återstår 10 mil 

och att tröttheten börjar bli påfrestande. Vad gör du? 

 

1. Höjer radion och slår av värmen för att bli piggare. 

2. Stannar och tar en ”tupplur”. 

3. Stannar och springer runt bilen för att bli piggare av den friska luften.  

4. Öppet hörn. 

 

G. Du ska ta cykeln till föreningens månadsmöte. Du vet att du ska använda cykelhjälm, men 

tvekar eftersom det kan förstöra frisyren. Vad gör du? 

 

1. Struntar i cykelhjälmen för att inte förstöra frisyren. 

2. Tar på cykelhjälmen ändå. 

3. Tar med cykelhjälmen för att ta på den när du åker hem. 

4. Öppet hörn. 

 

 

H. Du kommer fram till en trafikolycka som just hänt. Vad gör du? 

1. Stannar, kliver ut, säkrar olycksplatsen och ser vad jag kan hjälpa till med. 

2. Åker förbi utan att stanna, bilen efter stannar nog. 

3. Stannar, larmar efter hjälp men kliver inte ur bilen. 

4. Öppet hörn. 

 

 


