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Syftet med övningen är att tillsammans fundera på 
vad eleverna själva vill förbättra eller utveckla i 
sin klass och därefter genomföra förändringen. 
Övningen kan genomföras under �era dagar. 
I bästa fall leder övningen till att man i klassen 
åstadkommer en mer bestående förändring eller 
till och med en förändring i verksamhetskulturen.
Övningen kan genomföras också om inte hela 
skolan deltar i �randet av Veckan för barnets 
rättigheter. Om ni så vill kan ni endast genomföra 
delar av övningen.

Så här inleder du förändringen 
i klassen!



Dag 1: Delaktighet

Klassen ser tillsammans animationen Veckan för barnets rättigheter 
som handlar om barnets rätt till delaktighet. Klassen diskuterar vad 
barnets rättigheter och delaktighet innebär och hur dessa förverkligas 
i den egna klassen och skolan. Under diskussionen kan ni utnyttja de 
diskussionskort som kan skrivas ut från webbplatsen Veckan för 
barnets rättigheter.

I klassen kan också spelas Kahoot-frågesport som �nns på 
webbplatsen Veckan för barnets rättigheter, färga målarbilder och 
utföra uppgifter. 

Tips för läraren:

• Planera diskussionen på förhand. Är det sannolikt att någon av 
eleverna framträder mest och att någon inte får sin röst hörd? Funde-
ra på hur du får de tystlåtnas röst hörd på ett tryggt sätt. Fundera på 
förhand hur du ska leda diskussionen, om eleverna inte själva direkt 
kommer igång. Berätta genast i början för eleverna målet med diskus-
sionen. Berätta också att du i diskussionen fungerar som ledare, men 
att varje deltagares åsikt är rätt och viktig. Huvudregeln är att alla 
stannar upp och lyssnar på någons åsikt och att ingen annan då talar 
samtidigt.

• Diskussionen kan hållas inför hela klassen eller i mindre grupper. 
   Det viktigaste är att det uppstår en förtroendefull stämning. 

•  Under diskussionen kan ni utnyttja de diskussionskort som kan 
    skrivas ut från webbplatsen Veckan för barnets rättigheter!



Dag 2: Egen åsikt

Klassen övar sig i att framföra sin åsikt genom aktiva övningar som 
alla kan delta i. Alternativa övningar:

Ryggring: Ring där man visar sin åsikt genom att vända ryggen till. Varje 
elev får i tur och ordning säga något, som de andra ska reagera på. En blick på 
mitten betyder att man är av samma åsikt, tittar man bort betyder det att man 
är av annan åsikt.

Åsiktscirkel: Eleverna sätter sig i en cirkel och en elev sitter i mitten. I tur 
och ordning säger eleverna eller läraren sin åsikt, och alla rör sig i cirkeln – ju 
mer man är av samma åsikt, desto närmare rör man sig, och ju mer man är av 
annan åsikt, desto mer rör man sig bortåt.

Åsiktslinje: I mitten av klassen ritar man eller föreställer man sig en linje, 
längs linjen �yttar man sig till den punkt man har om ett muntligt framfört 
ärende.

Entusiasmövning: Ni får komma överens, om ni vill göra övningen parvis 
eller i grupp. Alltid då någon föreslår något, ropar alla JOO/JEE! Efter övningen 
diskuterar ni tillsammans, hur det känns då andra blir entusiastiska över ditt 
förslag. Om läraren anser att klassen också kan prova på en motsatt övning där 
andras förslag förkastas genom att ropa NEJ, kan ni också prova på detta. Efter 
övningen är det särskilt viktigt att diskutera hur övningen kändes. Till sist är 
det viktigt att ni än en gång genomför JOO/JEE-övningen.  

Känslovisning: Ni skriver eller ritar på papper eller väggen så många olika 
sätt, som man kan komma över sin ilska eller om man är av annan åsikt med 
någon. Ni diskuterar tillsammans, vilka sätt som är bra och vilka som inte är 
bra – ett bra sätt är att man inte skadar eller sårar någon annan. 

Berömövning:  En elev står med ryggen tillvänd och de andra berömmer 
eleven turvis.

Turvisa repliker: Ni ska tillsammans diskutera något som är viktigt för 
klassen. Den elev som talar håller i en maskot, som visar att det nu hans eller 
hennes tur att tala. Då får inte de andra eleverna avbryta den som talar.

Delaktighetens träd: I klassen uppförs på väggen ett delaktighetens träd, 
och som löv på trädet får eleverna skriva sina åsikter om sådant de anser är 
viktigt.

Tecknade serier: Eleverna får i uppgift att göra en tecknad serie, där 
elevens åsikt blev hörd och som hade betydelse.



dag 3: Förändringsförslag 

Läraren ber att eleverna kommer med förslag om vad i klassens 
rutiner som man kunde förbättra eller utveckla. Vad är bra med de 
nuvarande rutinerna?  

Samtliga elevers förändringsförslag samlas in exempelvis:

1.  I en postlåda som placeras i klassen. Detta är ett bra sätt i synnerhet om
       det i klassen �nns barn, som inte riktigt vågar säga sina åsikter.

2.  Genom att skriva ned förslagen i ett gemensamt förändringshäfte.

3.  Barnen kan intervjua varandra parvis och skriva ned den andras åsikter.

4.  Som grupparbeten. Då gäller det att se till att alla i gruppen får sin röst
       hörd.

5. Genom att diskutera tillsammans. Under diskussionen kan ni utnyttja de
       diskussionskort som kan skrivas ut från webbplatsen Veckan för barnets 
       rättigheter. Klassen går tillsammans igenom och diskuterar förslagen. Alla
       förslag kan vara framlagda i klassen och klassen kan välja att genomföra 
       ett eller �era förslag, genom att rösta på förslaget eller på annat sätt göra
       valet.

 



Dag 4: Genomförandet av förändringen

Barnen får föreslå och välja många slags saker som de vill förändra 
och som är viktiga för just denna klass. Om klassen väljer att förändra 
någon konkret sak, så är det lättare att genomföra förändringen. 
Nedan har vi sammanställt möjliga förändringsteman och övningar 
samt verksamhetsmodeller, med vilka förändringen kan påbörjas.

Förändring: Vi förbättrar klassandan!

Under en vecka övar vi att hälsa vänligt på alla som kommer emot. För barnen 
kan göras ett hälsningspass, där de kan skriva ner alla som hälsat på dem. På 
morgnar kan eleverna gå runt i klassen, skaka hand med alla som kommer emot 
och växla några ord.Låt eleverna besluta om undervisningsmetoderna på 
lektionerna. Eleverna delas in i grupper och varje grupp tilldelas en lektion, till 
vilken de får bereda läroinnehållet. Elevgruppen ska för de andra eleverna hålla 
en lektion med ett tema som de själva valt.
 

Förändring: Bättre provpraxis  

Ni kommer överens om att eleverna själva får besluta om frågorna i ett prov och 
planera hur provet utförs. Klassen kan svara på frågorna tillsammans eller så 
kan barnen göra ett prov för läraren. Målet med de gemensamma diskussionerna 
är att söka metoder med vilka provpraxis förbättras på ett bestående sätt.

Förändring: Alla ska få sin röst hörd
 

Klassen funderar tillsammans på vilka olika sätt man kan fråga om elevernas 
åsikt och i vilka ärenden. Alternativa sätt kan vara t.ex. omröstningar, små-
gruppsdiskussioner, individuella intervjuer utöver veckomötet, en brevlåda med 
klassens egna önskemål…

Förändring: Jämlikhet i klassen

Klassen funderar tillsammans ut saker som förenar alla elever, och kanske också 
läraren. Därefter funderar eleverna någonting om varje klasskamrat, som gör 
han eller henne annorlunda än de andra, dvs. unik.

Läs mer: 

https://www.tasa-arvo.�/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus-koulussa https://www.ykliitto.�/sites/ykliitto.�/-
�les/friidu.pdf
http://www.rauhanliitto.�/rauhankoulu/oppimateriaalit/ennen-toimintapaivaa 
https://www.edu.�/yleissivistava_koulutus/aihekokonaisuude-
t/osallistuva_kansalaisuus_ja_yrittajyys/aktiivinen_kansalaisuus/kuukausiteemat/maaliskuu_tasa-arvo
/toimintaideoita_ja_tehtavia 

Förändring: bättre arbetsro 

Läs mer: 

https://www.alli.�/sites/default/�les/2018-08/allianssi_tyopajojen_osallisuuskuukausi_29-08.pdf

”Många kommer gärna till skolan, 
om det finns något trevligt att göra.” 

”Vi fick rösta om vi skulle ha ett prov eller göra något annat, 
så vi beslutade ordna en loppmarknad 

på lektionen omgivningslära.” 

”Det är trevligt då läraren kommer med överraskningar och vi 
får ganska mycket påverka besluten.” 

”Vi har en bra klassanda, eftersom vi gör så mycket tillsammans, 
vi får också lite välja med vem vi utför uppgifter.”

Citat av barn i Barnens parlament i Tammerfors



Barnen får föreslå och välja många slags saker som de vill förändra 
och som är viktiga för just denna klass. Om klassen väljer att förändra 
någon konkret sak, så är det lättare att genomföra förändringen. 
Nedan har vi sammanställt möjliga förändringsteman och övningar 
samt verksamhetsmodeller, med vilka förändringen kan påbörjas.

Förändring: Vi förbättrar klassandan!

Under en vecka övar vi att hälsa vänligt på alla som kommer emot. För barnen 
kan göras ett hälsningspass, där de kan skriva ner alla som hälsat på dem. På 
morgnar kan eleverna gå runt i klassen, skaka hand med alla som kommer emot 
och växla några ord.Låt eleverna besluta om undervisningsmetoderna på 
lektionerna. Eleverna delas in i grupper och varje grupp tilldelas en lektion, till 
vilken de får bereda läroinnehållet. Elevgruppen ska för de andra eleverna hålla 
en lektion med ett tema som de själva valt.
 

Förändring: Bättre provpraxis  

Ni kommer överens om att eleverna själva får besluta om frågorna i ett prov och 
planera hur provet utförs. Klassen kan svara på frågorna tillsammans eller så 
kan barnen göra ett prov för läraren. Målet med de gemensamma diskussionerna 
är att söka metoder med vilka provpraxis förbättras på ett bestående sätt.

Förändring: Alla ska få sin röst hörd
 

Klassen funderar tillsammans på vilka olika sätt man kan fråga om elevernas 
åsikt och i vilka ärenden. Alternativa sätt kan vara t.ex. omröstningar, små-
gruppsdiskussioner, individuella intervjuer utöver veckomötet, en brevlåda med 
klassens egna önskemål…

Förändring: Jämlikhet i klassen

Klassen funderar tillsammans ut saker som förenar alla elever, och kanske också 
läraren. Därefter funderar eleverna någonting om varje klasskamrat, som gör 
han eller henne annorlunda än de andra, dvs. unik.

Läs mer: 

https://www.tasa-arvo.�/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus-koulussa https://www.ykliitto.�/sites/ykliitto.�/-
�les/friidu.pdf
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Förändring: bättre arbetsro 

Läs mer: 

https://www.alli.�/sites/default/�les/2018-08/allianssi_tyopajojen_osallisuuskuukausi_29-08.pdf



Dag 5: Priser

I slutet av veckan får barnen diplom som kan skrivas ut från webbplatsen Veckan för 
barnets rättigheter och ni får komma överens om ett gemensamt pris för hela klassen, 
om klassen lyckats åstadkomma en förändring. Priset får gärna vara att klassen gör 
något tillsammans, som uppmuntrar eleverna till gemenskapskänsla och bra klassanda.

Klassen får tillsammans komma överens, om hur den på längre sikt kan följa upp att 
förändringen genomförs. Ni kan exempelvis komma överens om att klassen utför 
åsiktsövningarna på nytt t.ex. en månad senare och sedan bedömer om det skett någon 
förändring.

info till läraren: 
 Notera att fredagen under Veckan för barnets rättigheter samtidigt

 är Barnet med på jobbet-dagen (www.lapsimukaantoihin.�), 
då en del av barnen kan vara på närstående vuxnas arbetsplatser

 för att bekanta sig med deras jobb. Därför kan det vara 
klokt att ge priserna för Veckan för barnets rättigheter

 och komma överens om uppföljningen exempelvis 
under därpå följande vecka, så att alla kan få delta!

Berätta gärna för oss genom responsblanketten om 
den förändring som din klass genomförde under 

Veckan för barnets rättigheter! 
En del av responsen publicerar vi 

som inspiration för dem som deltar nästa år!  :)


