Heta stolen
Låt eleverna i klassen sitta på stolar som är placerade i form av en halvcirkel. Det ska
finnas en stol för mycket så att rörelse kan ske även om det endast är en person som
vill flytta.
Läs upp nedanstående påståenden för personerna och be dem ta ställning för eller emot
genom att resa sig och byta plats med någon annan som också reser sig (håller med) eller
sitta kvar (håller inte med). Man kan också ställa följdfrågor utifrån hur personerna svarat
så att de kan få motivera och uttrycka sina ställningstaganden med ord.
Här finns inget svar som är rätt eller fel. En del frågor handlar inte alls om ämnet.
De syftar till att man hela tiden ska ta ställning, ta snabba beslut och för att få en variation bland frågorna.
Undvik att markera vad du som ledare tycker är rätt svar utifrån dina egna normer.
Om någon i gruppen frågar vad du tycker så svara ärligt. Läraren/ledaren för gruppen
bör inte vara med och delta i värderingsövningarna. Tänk på att vissa frågor kan vara
känsliga. Var beredd på att fånga upp diskussionen om det behövs.

Följande påståenden är exempel på frågor man kan använda:
•
•
		
•
•
		
•
•
•
•
•
•
		

Jag tycker om att vakna tidigt
Det är fel att inte göra något/inte agera om man ser att människor far illa eller
blir illa behandlade
Lydnad är alltid bra
Om man ser att någon råkar illa ut, men inte gör något, är man medskyldig till
det som händer
De flesta människor undviker en sanning om den är för obehaglig eller jobbig
Det finns inget dåligt väder
Om många tycker samma sak betyder det automatiskt att denna sak är rätt/riktig
Man kan få status/respekt genom att vara taskig mot andra
Det är lättare för människor att göra elaka saker än att göra bra/snälla saker
De flesta människor behöver en auktoritet/ledare som säger till dem vad/hur de
ska göra
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•
•
•
		
•
•
•
		
•
•
•
•
•
•
		
•
•

Jag har någon gång ångrat att jag inte har ingripit i en situation
Människor behöver regler för att kunna umgås med varandra
Rädsla är en orsak till att människor inte ingriper/agerar när de ser att någon
far illa/blir skadad
Det finns ofta någon sanning i rykten/skitsnack om personer
De som tittar på gör det lättare för förövaren att fortsätta att trakassera
Idag skulle inte Förintelsen kunna hända, eftersom människor idag skulle
protestera och ingripa
Jag som person kan vara en förebild för andra
Jag tycker om pepparkakor
Vad vi gör/hur vi agerar påverkar andra människor
Den som inte säger sin åsikt i en demokrati samtycker (för äldre grupper)
Man måste ingripa när man ser att någon blir behandlad illa
Alla människor är födda med en förmåga att förstå hur en annan människa
känner sig
Grupptryck kan vara mycket starkt
Alla människor kan bli en sådan som griper in när någon far illa
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