Fyrahörnsövning
Beräknad tidsåtgång : Cirka en timme
Material: A4-ark med siffrorna 1 2 3 4. Om övningen ska genomföras utomhus bör arken plastas in
och gärna sättas upp på en pinne.
Alternativ 3 – Ringe till kommunens miljönämnd och berätGenomförande
I fyrahörnsövningar tvingas eleverna ta tydlig ställning i
några valsituationer. De lär sig också att våga stå för sitt
beslut och får möjlighet att diskutera sitt val med de andra
som valt annorlunda.
Förbered övningen genom att tänka ut några frågeställningar
som passar för klassens nivå.
Placera ut tydliga skyltar med siffrorna 1, 2, 3, och 4 i
hörnen i ett rum eller i fyra hörn ute på skolgården eller i
naturen. Samla gruppen mitt i rummet eller i en klump på
skolgården eller i skolskogen.
Ange de olika alternativen för en bestämd frågeställning för
eleverna och till vilken siffra respektive alternativ hör. Ett
exempel att start med kan vara detta:
”Du hittar en påse i skogen och tänker att i den finns kanske
något värdefullt. En skatt kanske? Du öppnar påsen men i
den finns bara sopor och skräp. Bland annat finns det några
kuvert som visar att det är en granne i närheten där du bor
som slängt påsen i naturen. Vad gör du nu?”
Alternativ 1 – Tar med dig påsen hem till grannen, ringer på
och säger att så här får man inte göra med skräp
Alternativ 2 – Tar hem påsen till din egen soptunna

tar vad du funnit
Alternativ 4 – Du gör ingenting utan låter påsen ligga kvar i
skogen
Utan att samtala med varandra beslutar sig alla elever för
ett av alternativen. Läraren räknar till tre och på tre ska alla
direkt gå till sitt val. På detta sätt vill ledaren undvika detta
med att gå dit bästa kompisen går.
Exemplen bör vara varierade och ge tydliga alternativ.
Alternativen får inte vara för snarlika varandra. Frågorna bör
dock alltid beröra eleverna för att uppnå engagemang.
Efteråt kan man diskutera med eleverna varför de valde
som de gjorde. Varje grupp kan få presentera och motivera
deras val. Är det någon elev som efter diskussionen vill ändra
sitt val är det möjligt.

