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"Gör det möjligt för eleverna att engagera sig i en
kreativ process kring lärande inom en kollaborativ
och stödjande gemenskap"

Barn som filosofer är ett KA2 strategiskt
partnerskapsprojekt mellan åtta partner från sex
länder som har arbetat tillsammans för att utveckla
och dela med sig av sina kunskaper och färdigheter.

Projektet syftar till att:

• öka nyckelkompetenser för barn så att de ska kunna
delta fullt ut i och bidra till ett mångkulturellt samhälle

• utveckla en hållbar och konkret metodik som
använder strategier som stöder utvecklingen av
grundläggande färdigheter genom att använda
frågebaserade filosofiska övningar och skapa tekniker
för tänkande.

• utrusta pedagoger med en rad färdigheter,
nyckelprinciper och relevanta metoder.

Projektet fokuserar på tre viktiga temaområden:

1. Principer för filosofi och principer för
kreativt tänkande

2. Metakognition

3. Social filosofi

Projektet syftar till att främja och erbjuda en innovativ
metodik inom filosofi för barn som specifikt tar upp
social inkludering.

Intresset för detta ämne har uppkommit till följd av att
filosofi är ett användbart verktyg som stöder
utvecklingen av kritisk och social kompetens hos barn
och tonåringar, vilket gynnar implementerande av en
ny form av kollektivt agerande. inspirerade av värdet
av fredligt boende, respekt, dialog och debatt.

Om projektet
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Denna broschyr ger en överblick över de
grundläggande principerna för projektets tre tematiska
områden och ger en inblick i hur vissa färdigheter kan
läras och förbättras.

Denna broschyr har utarbetats tillsammans med ett
utbildningspaketet som erbjuder pedagoger och
skolledare en uppsättning aktiviteter för att utbilda
personalen om hur de kan utveckla de tre
nyckelområdena.

Utbildningspaketet finns på:

www.childrenasphilosophers.com

Om innehållet
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Via Ludwig Wittgensteins "filosofiska utredningar" kan
vi konstatera att: ett filosofiskt problem har formen:
"Jag vet inte hur det går till".

När människor står inför ett mysterium eller en
frågeställning tenderar de att söka efter kopplingar och
likheter som bidrar till att bringa klarhet i frågan; de gör
en hypotes.

Filosofi är då ett sätt att försöka förstå vad vi undrar
över. På samma sätt som vad som händer inom
vetenskapen, hänvisar vi till erfarenhet och vi
reflekterar över det, flyttar från det särskilda till det
allmänna.

Enligt Platon och Aristoteles, blev det tydligt att i
filosofins grunder finns det en uppfattning om
underverk och överraskning, som inte kan åläggas
eller föreskrivas.

Ändå kan metoder och tekniker kan hjälpa till att
skapa en uppfattning om "suspension" på grund av en
situation som vi inte känner till. I detta avseende är
filosofi också ett sätt att träna på att gå från intuitioner
till hypotes till deras språkliga uttryck.

Det filosofiska samtalet behöver därför en anledning
till undran, även om undran inte kan ordineras.

Detta är särskilt viktigt när man gör filosofi med barn
och tonåringar.

I detta avseende behövs en djupgående förändring av
undervisnings-och inlärningsmetoden. I motsats till
den lärcentrerade inlärningsmodellen, där kunskap
förmedlas genom dyadisk elev-lärarrelation, sker
lärandet genom gruppundersökning i den
inlärningsorienterade modellen. Att återvända till den
traditionella metoden, gör det möjligt att dela tvivel och
funderingar med eleverna visar att filosofer fortfarande
anser det är en källa till undran.

Tillsammans i sökandet behöver lärare och elever
också dela en gemensam önskan om upptäckter och
en attityd att utbyta olika ståndpunkter.

Men hur kan man starta en filosofisk diskussion? Hur
ska den genomföras och stimuleras? Vad är en
filosofisk fråga?

Många olika svar ges till denna typ av frågor och de
genererar i varierande åsikter av filosofiska praktiker,
som skiljer sig åt i olika aspekter:

▪ teoretiska och metodologiska
antaganden

▪ uttalade mål/målsättningar

▪ pedagogiska referenser

▪ utgångspunkter för samtal

▪ metoder och tekniker för att involvera
barn

▪ rollen som "filosof"/facilitator

▪ "användningar" av filosofi (klassiker i
filosofi).

Filosofins principer
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Filosofi för barn
av Matthew Lipman

P4C-metoden är en av de mest kända metoderna
inom fältet. Den har funnits sedan början av 70-talet.

Denna metod bygger på romaner som särskilt skrivits
för att stimulera en filosofisk diskussion med barn och
ungdomar.

"Harry Stottlemeier ' s Discovery" var den första
didaktiska filosofiska romanen som skrevs av Lipman.

Romanen handlar Harry och hans klasskamrater i
årskurs 5. Vuxna är ibland närvarande i romanen, men
det primära filosofiska arbetet är barnens egna. Harry
och hans vänner upptäcker flera grundläggande
begrepp och regler från Aristoteles logik; de funderar
över frågor såsom; typ av tanke, sinne, kausalitet,
verklighet, kunskap och övertygelse, rätt och fel,
rättvisa och orättvisor. Berättelsen introducerar inte
något filosofiskt ordförråd (inte ens ordet "filosofi" finns
med). Det filosofiska tänkandet initieras av barnen i
berättelsen snarare än vuxna.

Sedan den publicerades har P4C kommit in i många
klassrum och 1973 var det uppenbart att manualer
skulle behöva konstrueras som inte bara skulle
innehålla en myriad av övningar och
diskussionsplaner, men också skulle ge lärarna en
introduktion till innehållet i filosofiska romaner och ett
sätt att gå vidare.

Dialoger med barn
av Gareth Matthews

I Matthews förhållningssätt, "filosofi kan verkligen
motiveras av förvirring."

Hans "Filosofi och det unga barnet" börjar med en
fråga från Tim (cirka sex år), medans han ivrigt slickar
på en slickepott, "Pappa, hur kan vi vara säkra på att
allt inte är en dröm?"

Enligt Matthews ord är Tims undran helt och hållet
filosofisk. Tim har fångat en fråga om tvivel vilket är en
mycket vanlig undran (att vara vaken) på ett sådant
sätt som får oss att undra, om vi verkligen vet något,
som de flesta av oss utan tvekan förutsätter att vi vet.

Förvåning och förundran är nära besläktade.
Aristoteles säger att filosofi börjar i förundran
(metafysik, 982b12). Bertrand Russell berättar att
filosofi, "om det inte kan besvara så många frågor som
vi kunde önska, har det åtminstone styrkan att ställa
frågor som ökar intresset för världen, och visar den
egendomlighet och undran som ligger strax under ytan
även i de vanligaste saker i det dagliga livet. "
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Fem-fingersmodellen
av Ekkerhard Martens

Fenomenologi, hermeneutik, analys, dialektik och
spekulation är de fem metoder på vilka denna modell
byggs.

För att stimulera bredare och distinkta frågor från barn,
föreslår Martens att använda dem som steg-för-steg
reflekterande åtgärder:

▪ (fenomenologisk) för att kunna beskriva
något exakt

▪ (hermeneutik) att förstå sig själv och
andra

▪ (analytisk) för att på ett konceptuellt och
argumenterande sätt klargöra hur något
förstås

▪ (dialektiskt) att fråga och att vara oense

▪ (spekulativt) för att fantisera hur något
kan förstås.

Utövandet av mental simulering

Via segling från en ö till en annan, kan vi få några
praktiska råd om hur man deltar i en filosofisk
diskussion utifrån erfarenheterna av Luca Mori med
Comune di Modena och Fondazione Collegio San
Carlo.

Den viktigaste tanken är, att filosofi med barn kan
börja med ett slags gåta och leda till byggandet av ett
tankeexperiment.

Att be barnen att föreställa sig en plats att leva på
(tankexperiment som heter "Utopia") är helt
annorlunda från att be dem att lyssna på en färdig
historia, eller att bjuda in dem att rekonstruera ett
pussel vi redan vet hur man löser.

Pedagogen introducerar bara ett "påstående". Han
dömer inte eller ger råd: hans roll är att hjälpa barn att
gå från sin egen synvinkel, med hjälp av sitt eget
språk, för att få ut det bästa av diskussionen.

I detta avseende har tankeexperimentet något
gemensamt med pussel. Under tiden man pusslar,
hänvisas barn till hela bilden som vanligtvis visas på
förpackningen. Medan inom filosofi, (svaret på deras
frågor) så existerar ännu inte den kompletta bilden!
Det är precis vad som behöver sökas och beskrivas
tillsammans (medveten om att resultatet kan vara en
ofullständig, preliminär och omvänd bild).

För att se till att barn kan utveckla sina egna
logikkonstruktioner under spelets gång, behövs ett
slags lekrum.

Bruno Bettelheim kallade det Spielraum med ett tyskt
ord som hänvisar till en fri miljö där man leker med
idéer, i likhet med det rum där barnet leker med
leksaker.
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Vad är viktigt när man utför ett tankeexperiment med
barn där de utövar tankar och språk i en speciell miljö,
skapad av frågor och tvivel?

I denna process är diskussionen inom en grupp av
grundläggande betydelse.

Att berätta är som Terrence Deacon skulle säga, att
om ett barn försvinner i skogen, har en enda vuxen
mycket få chanser att hitta honom eftersom spåren att
följa är för många. Om en grupp människor börjar
söka barnet, är chanserna att hitta honom större
eftersom många fler spår kan följas.

På samma sätt, när man diskuterar filosofi med barn,
ju fler olika åsikter som delas, desto mer ökar deras
möjligheter att göra nya upptäckter, så länge de lär sig
att samarbeta.

När man utövar en mental simulering, då barn och
vuxna inte talar om en fiktiv värld, utan verkligen
stimuleras att tala om två världar: den som de
föreställer sig och den som de lever i. Detta låter dem
föreställa sig saker annorlunda, upptäcka oväntade
relationer, göra hypoteser och se på sig själva utifrån.

Historien om filosofi som stimulans

För att berika den metod som bygger på tänkta
experiment, myter och allegorier från de gamla
klassiska filosoferna kan vara en värdefull input.

Fragment som går tillbaka till pre-Sokratisk och bitar
från Antigone av Sofokles kan hjälpa till att engagera
barn i en filosofisk diskussion. Med hjälp av spår från
fragment av de gamla tänkarna kring naturen och
människor, introducerar pedagoger sig till eleverna
som en vuxen som behöver hjälp att förstå innebörden
av mystiska ledtrådar som går tillbaka till människor i
ett avlägset förflutet.

När barnen pratar om dessa mystiska budskap förstår
de ofta att de inte riktigt vet vad de tyckte att de visste.
Detta gäller både kosmologisk hypotes och hypotes
om den mänskliga världen (kunskap, vänskap, språk,
biologiska fenomen...).

Att ta itu med paradoxer och logikproblem innebär att
man verkligen ägnar sig åt en hand-till-hand-kamp
med språket och reflekterar över hur vi reflekterar, hur
vi bedrar oss själva och hur vi kan förbättra vårt sätt
att tänka.
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Kreativt tänkande omfattar en uppsättning av konkreta
och repeterbara metoder, som när de tillämpas med
övertygelse och en grundläggande kunskap, kommer
att öka kvaliteten på idéer i strävan efter någon kreativ
lösning.

Kreativ - skapa

Det är viktigt att skilja mellan begreppen "kreativ" och
"skapande", eftersom dessa två termer ofta felaktigt
byts ut, vilket leder till en "känsla" av kreativitet som i
många fall är en handling att skapa (något eller
annat). För att illustrera denna punkt, kan vi tänka på
processen att måla efter nummer för att producera en
trovärdig målning. Om vi utvärderar denna process,
kommer vi snart att konstatera att en steg-till-
stegguide för att skapa vår målning har mycket lite att
göra med kreativitet, trots att vi har "skapat" något.

Den brittiska pedagogiska Sir Ken Robinson erbjuder
en användbar arbetsdefinition av "kreativitet", som är
"ursprungligt tänkande ....med syfte ". Att hänvisa
tillbaka till ”paint-by-numbers” analogi, är det ganska
tydligt att denna process har mycket lite att göra med
"ursprungligt tänkande", även om vi kan hävda att
processen har ett syfte.

Vi kan kanske betrakta denna definition ur motsatt
perspektiv, originellt tänkande utan syfte. I denna typ
av scenario kan vi föreställa oss ett mycket
experimentellt arbete eller design, kanske till skillnad
från allt som någonsin setts förut, men sedan drar vi
slutsatsen att det inte tjänar något avsett syfte.

Om vi kan använda ordet "kreativ" som ett adjektiv;
"det är en kreativ lösning på problemet" till exempel,
och vi kan tydligt identifiera originalitet och syfte, vi har
mest sannolikt att göra med "kreativitet" som ett
resultat av kreativt tänkande.

Trots vissa åsikter om motsatsen, är kreativt tänkande
inte gåvan för vissa, men något som kan läras av
många. I en snabbt föränderlig värld där människor
alltmer utmanas att visa mental smidighet, skulle det
vara försumligt av lärare att inte lära ut kreativt
tänkande metoder under ett barns utbildning, och
därefter.

Kreativ tänkande

De grundläggande byggstenarna i kreativitet är idéer,
och i detta syfte prioriterar kreativt tänkande att bringa
fram flera idéer och/eller sätt att engagera sig i
situationer (dessa kan vara idéer i sig själva). Därför är
utgångspunkten och den grundläggande principen för
kreativt tänkande att inrätta en eller flera metoder som
kommer att uppnå detta mål.

"Frambringande av alternativ", både som en enskild
och bredare metod, kräver att deltagarna alltid strävar
efter att gå vidare från sin första fungerande lösning
när det gäller idéer. Detta säkerställer att mer än det
mest förutsägbara (och ofta kända) förslaget betraktas
som ett möjligt resultat. I de flesta kreativt tänkande
aktiviteter, introduceras en kvot för att säkerställa att
deltagarna verkligen kan testa sin mentala kapacitet.
Kvoterna, som ibland kallas mål, kan variera från ett
fåtal (tre till fem) eller utökas till mycket större
kvantiteter. Kvoter på över trettio är inte ovanligt i
kreativa designyrken.

Som tumregel för att fastställa en lämplig kvot, skulle
vi kunna säga att omkring en tredjedel av idéerna bör
vara ganska förutsägbara och skulle vara "tänkt" av
många människor. En tredjedel av idéerna bör visa på
individuellt tänkande och kanske en grad av förvåning
för andra, medan den sista tredjedelen passar in i en
kategori som till en början kan anses vara lite dum.
Många gånger har en idé från den slutliga kategorin
förfinats till att bli den mest kreativa lösningen.

Principer om kreativ
tänkade
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Det bör noteras att kreativt tänkande metoder inte
garanterar kreativa resultat. Men de ökar kraftigt
sannolikheten för att nå en verkligt kreativ lösning,
jämfört med konventionella och mindre strukturerade
tänkande processer. Exponenter av kreativt tänkande
lär sig detta faktum mycket tidigt, att veta att med varje
oanvändbar idé kommer de är ett steg närmare ett
verkligt kreativ resultat.

När det gäller tänkande modeller, kan vi med fördel
hänvisa till termer som erbjuds av en framstående
teoretiker i ämnet, Edward de Bono. I sitt nyskapande
arbete, "lateralt tänkande", erbjuder de Bono oss
termerna "lateralt tänkande" och "vertikalt tänkande".
Även om dessa två termer inte nödvändigt vis är
oppositionella, relaterar de till betydligt olika tankesätt
och deras respektive mål.

Vertikal tänkande är den typ av tänkande som de
flesta människor gör mest av tiden. Det handlar om att
snabbt etablera en rätt eller fungerande lösning i de
flesta situationer. Denna process (och dess resultat) är
oftast baserat på erfarenhet, vana eller någon annan
bekant kognitiv process. I vertikalt tänkande söker vi
efter enkla "rätta" svar, och steg för steg eliminerar vi
andra möjligheter.

Tvärtemot, syftar lateralt tänkande till att etablera
många möjliga "rätt" svar eller steg, innan du går
vidare. Faktum är att den laterala (sidled) rörelsen, i
motsats till varje steg som tar dig framåt, är utformad
för att etablera flera möjliga vägar i början.

När en kvot har uppfyllts, och flera idéer finns
tillgängliga, övervägt av den potentiella tillämpningen
och syftet med varje idé, betraktas detta som en mer
vertikal tänkande strategi, en där logik och rationell
bedömning tillämpas.

Den ursprungliga uppsättningen av flera idéer bör
betraktas som "överbryggande" idéer, och definitivt
inte beaktas på ett sådant tidigt stadium som en
"färdig produkt". Att förbise inledande idéer som
utvecklingsbara idéer med potential för förfining, är ett
av de vanligaste misstagen i kreativt tänkande.

Olika stimuli och strukturerade aktiviteter används
rutinmässigt i kreativt tänkande, med gruppaktiviteter
som i allmänhet producerar idéer av högre kvalitet,
men inte nödvändigtvis fler idéer per capita;
grupparbete rekommenderas när det är möjligt.

En typ av störningar i våra "normala" tänkande-
processer krävs, verksamhet och strategier är särskilt
utformade för att uppnå detta mål.

De olika aktiviteterna kan med fördel delas in i de som
förlitar sig på att vi bearbetar idéer baserade på
interna och/eller uppenbarligen relaterbara referenser,
eller vi kan hänvisa till detta som intern stimulering.
När man reagerar på artificiellt introducerade stimuli,
såsom slumpmässiga ord, föremål och färger etc., kan
det kallas extern stimulering.

Den inneboende funktionen hos en frisk och aktiv
hjärna är att göra kopplingar mellan stimuli, oavsett
om detta tidigare gjorts eller inte. De Bono refererar till
hjärnan som ett "självmaximerande system", och dess
inneboende förmåga hos människor att snabbt
etablera kopplingar, utnyttjas aktivt inom kreativa
tänkande processer.
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Även om det finns många definitioner av
metakognition, som ligger till grund för detta projekt,
beskrivs metakognition som en övergripande process
för planering, övervakning, reflekterande utvärdering
och förändring av inlärningsbeteenden.

Metakognition och självreglering syftar till att hjälpa
eleverna att tänka på sitt eget lärande mer explicit,
ofta genom att lära dem specifika strategier för
planering, övervakning och utvärdering av deras
lärande. Insatserna är oftast utformade för att ge
eleverna en repertoar av strategier att välja mellan och
färdigheter för att välja den lämpligaste strategin för en
given inlärningsuppgift.

Det finns belägg för att metakognition har en stor
inverkan på självreglerande förhållningssätt till lärande
som kommer att utforskas.

Metakognitionscykel

"Metakognition bör innefatta förhandsplanering och
organisering av en individs egna tankeprocesser innan
en uppgift utförs, inlärning och kontroll av uppgiften
under prestation, och den reflekterande utvärderingen
efter avslutning" (Akturk och Sahin, 2011)

Vi bör överväga metakognition som organisering av
tankeprocesser inom en cykel. Följer vi denna cykel,
och avsiktligt granskar den, tillåter den oss att utveckla
vår förståelse för vårt tänkande.

Den metakognitiva cykeln innebär några tydliga
stadier:

1. Bedömning av uppgiften

Under planeringsstadiet måste eleverna fundera över
vilken metod eller vilka strategier de ska använda för
att slutföra en uppgift.

2. Utvärdering av egen styrka och svagheter

I det här skedet utvärderar eleverna sina egna styrkor
och svagheter när de närmar sig uppgiften.

3. Planering av tillvägagångssättet

Utvärdering av deras styrkor och svagheter kommer
att hjälpa dem att avgöra vilken metod som bäst
passar med de uppgifter som krävs för att slutföras.
Under det här skedet använder eleverna sig av sina
tidigare erfarenheter och kunskaper. En visuell karta
över deras plan kan ibland hjälpa dem med deras
förhållningssätt.

4. Tillämpning av strategier

Eleverna deltar i tillämpningen av strategier och
övervakar kontinuerligt deras framsteg.

5. Reflektion

I reflektionen av deras framsteg kan eleverna anpassa
sitt förhållningssätt och tillämpa nya strategier på
uppgiften.

På så sätt upprepas cykeln.

Metakognition
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Fördelar med ett metakognitivt
förhållningssätt inom undervisning
och lärande

Historiskt sett härrör metakognition från insikten att
elever är aktiva snarare än passiva mottagare i sitt
lärande.

Vygotskĳ (1978) diskuterar dessutom "zonen för
proximal utveckling" och argumenterar för att lärandet
utvecklas från en internalisering av interaktion med
andra, och dessutom är lärandet en progressiv
process.

Dessutom har under de senaste åren, forskare hävdar
att kognitiva färdigheter förbättrar elevers prestationer
på kognitiva och nationella prov, då de anser att de är
effektivare än andra interventioner och därför bör
uppmuntras.

Men innan man använder strategier som aktivt
uppmuntrar användandet av metakognition i alla
inlärningsmiljöer, bör lärare överväga följande:

1. Finns det några strategier som kan läras ut för att
hjälpa eleverna i metakognitionscykeln?

2. Kan vi uttryckligen uppmuntra specifika
metakognitionsfärdigheter och attityder i
undervisningen?

3. Hur kan vi uppmuntra eleverna att självreglera?

Higgins et al (2005) genomförde en metaanalys om
effekterna av kognitiva färdigheter. Efter granskningen
av 191 studier drog de slutsatsen att kognitiva
färdigheter vid den tidpunkten spelade en viktig roll i
utbildningen, såsom i effektiva frågor, som bidrog till
elevernas talade svar och bedömning för lärande
(Black och Wiliam, 1998, s. 11; Rose, 2009, s. 76).
Men Higgins et al (2005, punkt 1) tillade att dessa
färdigheter inte lärs ut explicit i skolorna. Dessutom
drog de slutsatsen att metaanalysen behövde
information som var mer exakt om deras effektivitet
och ändamålsenlighet (Higgins et al, 2005, punkt 6).
Resultatet visade att kognitiva färdigheter var effektivt i
skolorna för att förbättra elevernas prestationer, och
en större påverkan hittades i skolor med
metakognitiva interventioner. Higgins et al (2005,
punkt 16) hävdar att kognitiva färdigheter förbättrar
elevernas prestationer "på kognitiva och nationella
prov", därför att eftersom de är mer effektiva än de
flesta andra interventioner, bör deras användning

uppmuntras. De varnar dock för att effektiviteten och
den åldersrelaterade lämpligheten bör övervakas,
särskilt vid effekterna på utfallet.

Metakognitionsfärdigheter och
attityder

The Bliss Charity Schools (Storbritannien)
Metakognitionsprojekt, identifierar en uppsättning av
10 färdigheter och 10 attityder som uttryckligen lärs ut
till eleverna som hjälper dem att själv reglera sin
inlärningsprocess.

10 färdigheter:

Applicering

Medvetenhet om inlärningsstilar

Kollaboration

Kommunikation

Skapande

Göra val och ta beslut

Fråga

Resonera

Utforska

Självhantera

10 attityder:

Nyfikenhet

Empatisk

Entusiastisk

Oberoende

Öppet sinne

Stolthet över mig själv och andra

Reflektiv

Flexibel

Ansvarsfull

Risktagare

Alla elever uppmuntras att explicit identifiera de
färdigheter och attityder som är relevanta för deras
inlärningsprocesser som stöder dem i deras
metakognitionscykel.
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Det har framförts goda bevis att i det ”postindustriella
väst" ges individen självständighet som ger en fördel i
samhällets intressen. Detta är verkligen inte fallet i
många andra delar av världen. Om de orsaker som
har lett till denna ståndpunkt kan skyllas på
kapitalismens uppgång under samma period, är också
en diskussionspunkt och påstående. Även för många
medborgare i väst, är den grundläggande
förutsättningen en som erkänns.

Social filosofi, som en gren av filosofi, engagerar aktivt
aspekter av socialt beteende, interaktioner och
institutioner. I grunden är det en gren av filosofi som är
formerad av sociala och/eller etiska värderingar.

Det är en vitt omfattande studie som omfattar alla
aspekter av det sociala livet, inkluderat men inte
begränsat till; familjerelationer, vänskap, institutioner,
trender, kulturella värden etc. Med ett brett spektrum
av områden av potentiella studier, varav de flesta finns
i flytande och föränderliga former, kan en perfekt
definition visa sig vara svårfångad.

Social filosofi har funnits lika länge som filosofin har,
de tidiga grekiska filosoferna ansåg sig själva i första
hand använda social filosofi inom området som "polis",
den typiska strukturen i ett samhälle inom den antika
grekiska världen. Naturligtvis var etik, ontologi och i
viss mån retorik, intimt förknippade med frågor om
social filosofi.

När vi utvecklas vidare i en värld medierad till stor del
via skärminteraktioner och sociala medier, till synes
drivandes av en stigande toxicitet av språk, uttalande
och uppsåt, har behovet av uppskattning av social
sammanhållning och förståelse kanske aldrig varit
större.

Det är då viktigt att social filosofi lägger tyngdpunkten
på sociala värden som främjar harmoni och
delaktighet och arbetar för det gemensamt bästa
genom positiva åtgärder och idéer, snarare än den
splittring som finns i en "vinnare tar allt kultur". Dess
grundläggande roller härrör från en uppfattning om
skillnader mellan befintliga beteenden i ett samhälle
eller gemenskap, som har lett till negativa resultat, att
undersöka hur samhället kan få en bättre funktion för
att uppnå en ideal lycklig social gemenskap.

Social filosofi kan betraktas som sambandet mellan
sociologi och filosofi, social filosofi visar på likheter
och ömsesidiga idéer med sociologi. Betoningen är
dock inom social filosofi mer inriktad på att tolka
sociala fenomen i termer av etiska principer, och
strävar efter att uppnå social nytta.

För att återgå till tanken att social filosofi bygger på
värderingar, som naturligtvis kan skilja sig från en
kultur till en annan, finns det fortfarande en stark
känsla av att bestämma och följa de rådande
moraliska värderingarna i strävan efter gemensamt
välbefinnande. Detta visar tanken att individen är
agent med potential att påverka förändringar inom de
samhällen han/hon tillhör. Vid denna punkt kan
moraliska koder behöva visas då de är bättre än mer
negativa impulser eller inlärda beteenden.

Sådan utbildning kan ske i hemmet eller i samhället i
stort, men eftersom skolorna utan tvekan ger elever
mer ihållande och konsekventa möjligheter att påverka
deras bildande, är det här social filosofi kan uppnå
störst inverkan på både nuvarande och framtida
generationer.

Vi kan med fördel kategorisera områden för
undersökning inom skolorna, trots att varje område
bör ändras när det gäller tillvägagångssätt och
innehåll som ska vara både tillgängligt och relevant för
vissa åldersgrupper.

Sociala relationer

Alla samhällen består av grupper, där varje grupp är
en sammanvägning av individer. Det är också viktigt

Social filiosofi



17

att påpeka att blotta närvaron av individer på en fysisk
plats inte i sig utgör en social grupp. Det är kontakten
och kommunikationen mellan två eller flera individer
som förverkligar en social grupp, eftersom samhällen
är rotade i sociala interaktioner. När individer medvetet
börjar interagera då är det möjligt att iaktta
beteendemönster eller sociala relationer. De typer av
förbindelser som observerats är många och de kan
omfatta oppositionella par såsom; vänlig eller ovänlig,
intim eller icke-intim, inkluderande eller icke-
inkluderande etc.

Kultur

Det skulle vara särskilt problematiskt att implementera
social filosofi i en viss miljö utan en fullständig
förståelse av den rådande kulturen, eftersom detta
kommer att informera och/eller mildra många av de
värden som man strävar efter. En medvetenhet om
kulturens utveckling och omvandling är också viktig,
eftersom en generation, åtminstone på senare tid, kan
representera en betydande period i omdefinieringen
av kulturella normer och preferenser. En uppskattning
av kulturella preferenser genom kritiskt ifrågasättande,
kan tjäna som utgångspunkt för detta område av
studier.

Ekonomi

Även om det kanske inte är en självklar utgångspunkt
för barn, kan effekterna av ekonomi i samhället inte
överdrivas. Vi återvänder till idén om att social filosofi
är strävan efter social sammanhållning och lycka, då
kan fördelningen av rikedom, likvärdig eller på annat
sätt, vara en avgörande faktor för att uppnå eller inte
lyckas nå detta mål. Dessutom, så mycket som vi är
sociala bidragsgivare i en emotionell och andlig
bemärkelse, är vi (i huvudsak) sociala bidragsgivare i
en ekonomisk bemärkelse. Det bygger på den
verklighet som pengar har blivit, en universell valuta
för så många komponenter som kan utbytas inom ett
samhälle. Som tidigare nämnts har kapitalismen
påverkat bildandet och upprätthållandet av sociala
grupper, vare sig det är för gott eller på annat sätt.

Politik

Eftersom de flesta samhällen genom historien har haft
någon form av urskiljbar styrning, och fortsätter att ha
det, är en medvetenhet om politiska strukturer och
rörelser fördelaktigt för alla forskare i social filosofi. I
ett ideellt scenario skulle de politiska ledarna i varje
samhälle (lokalt, nationellt och internationellt)

reflektera och främja de värderingar som finns i
samhället. Motiv för att göra annat kan belysa våra
uppfattningar om samhällen samtidigt som det hjälper
oss att omstrukturera våra samhälleliga filosofier för
att uppnå ett samhälleligt välbefinnande.

Utbildning

Utbildning, både formell och informell, har varit en
naturlig följd av mänsklighetens utveckling, vilket gör
den till en av de mest grundläggande aktiviteterna och
sysselsättningar för ett framgångsrikt samhälle.
Samhällets fortlevnad förlitar sig på överföring av
kunskap från de äldre till de yngre. I de flesta moderna
samhällen har formell utbildning, i många former, blivit
det dominerande sättet att överföra kunskap till.

Lärosäten har själva blivit samhällen, med egna koder
och värderingar, tillsammans med förväntningar på
elever, personal och i förekommande fall elevernas
föräldrar. Med målet att uppnå harmoniska, uppfyllda
och lyckliga samhällen, erbjuder lärosätena en
omedelbar tillgång till studier och främjande av social
filosofi.

Inom projektet Barn som filosofer, och i synnerhet i
elevutbytena, har social filosofi undersökts och testats.
Kulturella skillnader har gjorts uppenbara och
strategier för att övervinna negativa konsekvenser har
lätt utformats och införts av elever och personal; i de
flesta fall intuitivt.
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