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Verdiskalaen – fra 1 til 10 
Verktøyet kan brukes når en skal vurdere sin holdning eller innstilling til, eller grad av 
gjennomføring/oppslutning om den en verdi, et tiltak el.  

Sikrer deltakelse og refleksjon ved at deltakerne må ta FYSISK stilling til det de 
evaluerer.    

 

 

Antall deltakere: 
6 – 20 deltakere avhengig av størrelsen på rommet. 
 

Tidsbruk: 
5 – 20 minutter avhengig av hvor langt øvelsen kjøres 

Utstyr:Et gulv med oppmerking fra 1 – 10 fra den ene veggen til den andre. 
 

Gjennomføring: 
1. I et rom tenkes eller markeres en strek fra den ene veggen til den andre. Den ene 

veggen representerer 1 (det laveste eller dårligste). Motstående vegg representerer 10 
(det høyeste eller beste/veldig bra) 

2. Deltakerne utfordres til å vurdere et tiltak, en verdi, et kulturtrekk eller annet som det 
skal tas stilling til og forklares at de skal plassere seg selv fra 1 til 10. De får 1 – 2 
minutter til å tenke seg om.  

3. Alle plasserer seg fysisk på skalaen basert på sin individuelle vurdering.  
4. Hver enkelt forklarer hvor de har plassert seg og hvorfor de står der. Dette kan skje 

enten i plenum eller til en av de nærmeste en står sammen med – litt avhengig av hva 
slags tema som er i fokus. 

5. Deltakerne får 2 minutter til å tenke gjennom hva som skulle til eller hvordan 
situasjonen skulle vært, dersom de skulle stått ett hakk høyere opp på skalaen. Hver 
enkelt deler sine tanker rundt dette enten i plenum eller med en av de som står 
nærmest. 

 

Tips: 
Dersom oppgaven brukes til å reflektere rundt temaer som krever endring av personlige 
handlinger eller praksis kan øvelsen avsluttes med at de som har delt tankene om endring tar 
hverandre i hånden på at endringen skal gjennomføres og avtaler evt å følge hverandre opp 
senere. 
 

Vedlegg:  
Ingen 
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