
ÖVNING:  
FINGERTWISTER
Fingertwister är en värderingsövning, där barnen får ta ställning  
kring och diskutera frågor som är kopplade till barnkonventionen.

Material:
Skriv ut spelplanen för Fingertwister
Dela in barnen i par, varje par bör ha en spelplan 

Gör så här: 
1. Berätta att leken går ut på att barnen ska ta ställning till olika frågor. Det gör de  
genom att placera sina fingrar på olika svarsalternativ som finns utmärkta på spelplanen. 

2. Läs upp första frågan och de tre svarsalternativen. Be sedan barnen att placera  
höger tumme på det svarsalternativ på spelplanen som de håller med om. 

3. Läs därefter upp fråga nummer två. Efter att barnen hört svarsalternativen  
ska de placera höger pekfinger på spelplanen. 

4. Efter att fråga tre lästs upp ska barnen placera höger långfinger på spelplanen. Till fråga 
fyra ska de placera höger ringfinger och till fråga fem höger lillfinger. Låt sedan barnen 
 fortsätta med att placera sina fingrar på vänster hand på spelplanen. 

5. Den som har flest fingrar kvar längst i spelet vinner. 

Efter övningen leder bibliotekarien en diskussion om ställningstagande där barnen får 
motivera sina svar. Nedan finns förslag på frågor, men kom gärna på fler förslag utifrån  
vad du tror kan vara intressant för barnen att ta ställning till.

Förslag på frågor Svarsalternativ
 Tycker du att maten i skolan är god? (Introduktion  
för att barnen ska förstå hur leken går till) A: Ja B: Nej C: Ibland D: Annat

Hur föredrar du att säga vad du tycker? A: Att prata B: Skriva sms C: På sociala medier D: Annat

Var känner du dig otrygg? A: På bussen/tunnelbanan B: I skolan C: På internet D: Annat

 Tycker du att vuxna respekterar barns rättigheter tillräckligt? A: Ja B: Nej C: När de passar dem D: Annat

I vilka frågor har du rätt att säga vad du tycker? A: Frågor som rör mig B: Frågor som rör alla barn  
C: Alla frågor D: Annat

Tycker du att lärarna ska få ta elevernas mobiler? A: Ja, om de används fel B: Nej C: nbart under lektionstid D: Annat 

Tycker du att barn ska utöva religion? A: Ja B: Nej C: Bara om de själv vill D: Annat
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