
HÅLLER DU MED?
VÄRDERINGSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET

Värderingsövningen vill väcka elevers intresse och inleda ett samtal om aktuella internationella 
frågor. Eftersom det inte finns något rätt eller fel svar är det viktigt att skapa en atmosfär där 
alla elever respekterar varandras åsikter och blir uppmuntrade att uttrycka sina åsikter. Man 
får självklart ändra sina åsikter under diskussionen. Övningen kan ta mellan 5 och 60 minuter 
beroende på hur många påståenden som används och hur stor gruppen är.

G E N O M F Ö R A N D E :

 •Bestäm att en vägg i rummet representerar ”håller helt med”  
och en annan vägg ”håller inte med”. 

 •Be eleverna samlas i mitten av rummet och läs därefter upp  
ett påstående (se lista).

 • Låt eleverna placera sig vid den vägg som passar deras åsikt.

 •Samtala och fråga ett antal elever om varför de valde den vägg  
de står vid. Låt eleverna byta vägg om de vill.

 • Läs upp nästa påstående.
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T I P S : 

Har ni ont om utrymme kan ni låta 
eleverna sitta kvar på sina stolar 
och ställa sig upp om de håller med 
påståendet. 
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B I S T Å N D :

Världen är rättvis.

Bistånd behövs för att göra världen mer rättvis.

Alla fattiga länder har rätt till bistånd. 

Det kommer alltid att finnas fattiga människor.

Endast demokratier borde få bistånd.  

Det är bra att länder kan tjäna på att ge bistånd.

Ett land som ger bistånd har inget ansvar för hur 
biståndet sedan används i mottagande land.

Bistånd skapar bara beroende. 

F N ,  F R E D  O C H  S Ä K E R H E T: 

Våld är alltid fel.

Sverige är ett fredligt land.

Alla konflikter går att lösa utan våld.

Det är okej att använda våld för att försvara sig själv. 

Det är rätt att använda våld för att försvara sitt land.

När människor lider i ett annat land har alla länder  
ett ansvar.

Det är bra att FN har militära styrkor i konflikter.

Beslut som fattas i FN borde följas.

FN borde ha mer makt att agera på egen hand.

Ö V E R V A K N I N G : 

Alla människor har rätt till personlig säkerhet.

Jag har rätt att tänka, tycka och säga vad jag vill. 

Det är viktigare att jag har tak över huvudet än frihet 
att uttrycka min egen åsikt.

Man ska få avlyssna telefoner som tillhör misstänkta 
brottslingar.

Ingen borde få läsa mina privata meddelanden  
på internet.  

Kameraövervakning på offentliga platser ökar  
säkerheten.

Staten har ibland rätt att bryta mot mänskliga  
rättigheter om det kan förhindra brott.

B A R N S O L D AT E R :

Alla har rätt att bestämma över sitt eget liv.

Vuxna har rätt att bestämma över barn.

Vuxna har fler mänskliga rättigheter än barn.  

De som har begått ett brott ska straffas.

Lyder man order har man inget eget ansvar.

Barnsoldater bör straffas om de begått ett brott.

Det kan vara okej att döda någon för att rädda sitt 
eget liv.

En person som begått brott har inte längre rätt till 
sina mänskliga rättigheter.
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