Heta stolen
Beräknad tidsåtgång: 20 – 30 minuter, kan variera
Material: Stolar i ring / en stol per elev och ledare, några ”komigångfrågor” intill heta stolen.
Genomförande
Heta stolen är en bra övning för att snabbt lära sig elevernas
erfarenheter och synpunkter på olika frågeställningar – just i
detta fall om skog, natur och miljö.
Läraren / ledaren förklarar att den stol som hon / han
sitter på ger rätten att ställa frågor eller göra påståenden som
de andra i gruppen ska reagera på genom att byta stol om
de instämmer i påståendena. Den som ställer frågan ska då
försöka sätta sig på en annan stol under förflyttningsfaserna.
Någon annan i gruppen blir då tvungen att sätta sig på ”heta
stolen”. Den som hamnar på heta stolen får fortsätta att fråga
/ göra påståenden som han / hon själv instämmer i d.v.s.
frågaren måste ställa en fråga som innebär att hon / han skall
flytta sig från heta stolen efter frågan.
Om någon elev har svårt att komma på någon fråga / påstående kan den titta på papperet med ”komigångfrågorna”.
Den som sitter på heta stolen säger ” Alla byter plats som
….”

Exempel på frågor/påståenden
1
2
3
4
5
6

byggt en koja i skogen
är rädd för ormar
törs gå ensam i skogen
har plockat blåbär och lingon
är rädd för ormar
är rädd för att möte en björn eller annat stort djur i skogen
7 har sett en älg i skogen

8 har en egen kikare
9 har satt upp en eller flera fågelholkar på tomten hemma
10 har varit med i skogen och huggit en julgran
... med elevernas egna frågor

För lite äldre elever
1 har brutit mot allemansrätten någon gång
Diskutera – vad har du gjort? Uppfattar alla det som ett
brott?
2 tror att skogen kommer att ta slut på grund av alla avverk
ningar
3 tycker att vedeldning ska förbjudas i bostadsområden
4 tycker att vargar ska få skjutas
5 som gått vilse i skogen
6 som tycker om att springa i skogen / på motionsspår
7 som kan orientera med karta och kompass
8 där någon i familjen (föräldrar, syskon, nära släktingar)
äger skog
9 skulle vilja äga skog själv när jag blir äldre
10 känner sig oroliga för det har med växthuseffekten
11 vars familjer lämnar returpapper till pappersåtervinningen
12 har använt en motorsåg någon gång
….. elevernas egna frågor / påståenden

