Timplan 4, klass 5–6 (45 min)
Finns det en enkel lösning på allt?
Veckan för barnets rättigheter 2021
Mål: Barnet lär sig att förstå att det inte alltid är lätt att lösa saker och ting. Barnet lär sig att se på
saker ur flera synvinklar.
Artiklar: 2, 12, 13, 14
Grunderna i grundskolans läroplan:
Mångsidig kompetens: K1, K2, K3, K4, K6, K7
Läroämnen: samhällslära, religion, livsåskådningskunskap, elevhandledning
Tillbehör:
Utrustning med vilken man kan visa en bild
Inledning

15 min

Presentation av programmet på timmen
För eleverna visas en bild som du också kan ladda ner färdigt på datorn:
https://fi.pinterest.com/pin/554153929156853969/
Vad ser eleverna på bilden? På bilden finns en kvinna och en man. Eleverna får veta att saker och
ting ofta kan ses ur många olika synvinklar, såsom denna bild där det finns två olika gestalter. Det
är bra att diskutera med eleverna att det ibland inte är lätt att fatta beslut, utan man kan se på en
sak ur flera olika synvinklar.
Gruppuppgift: Rätt eller fel

30 min

Var och en har rätt till gott bemötande, men ibland är det inte lätt att fatta rätt beslut. I denna
uppgift får barnen fundera på besvärliga frågor. Frågorna kan först dryftas i smågrupper och
därefter gås de igenom tillsammans. Ni kan också skådespela frågorna, varvid de är mer konkreta
och sedan fundera på dem tillsammans. Det är bra att först berätta för eleverna att det inte
nödvändigtvis finns ett enda rätt svar på frågorna.
1. Du såg hos din kompis Johan ett PlayStation-spel som du länge velat prova på. Du
bestämde dig för att låna spelet när du for hem. Gjorde du rätt?
2. Din vän Emma berättade en hemlighet för dig. Får du berätta hemligheten vidare till någon
annan?
3. Får man slå en annan om man försvarar någon vid mobbning?

4. Dina kompisar bjuder in dig till en nöjespark, men de förbjuder dig att ta med dig din goda
vän, eftersom de inte gillar honom eller henne. Hur gör du i det här fallet?

5. När du går till skolan ser du att en gammal dam har ramlat omkull. Om du stannar och
hjälper henne försenar du dig från skolan. Hur gör du i det här fallet?
Tilläggsmaterial till svaren finns här: https://www.lapsenoikeudet.fi/sv/kampanj/veckan-for-barnetsrattigheter/skolor/5-6-klass/hur-gor-du/

