
1

www.childrenasphilosophers.com





Om projektet 4

Om det här materialet 5

Filosifi workshop 6

Kreativt tänkande workshop 8

Metakognition workshop 22

Social filosifi workshop 28



4

“Göra det möjligt för elever att engagera sig i en
kreativ undersökningsprocess 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:

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

• utveckla en stark och konkret metodik som
använder sig av strategier som stödjer
utvecklingen av grundläggande färdigheter
genom användning av frågebaserade
filosofifärdigheter och kreativt tänkande

• utrusta pedagoger med en rad färdigheter,
nyckelfrågor 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 tema uppkom ur beaktandet att
användande av filosofi är ett användbart verktyg
som stöder utvecklingen av kritiska och sociala
färdigheter hos barn och tonåringar, vilket gynnar
genomförandet av en ny form av kollektiva åtgärder,
inspirerade av värden som fredlig livsstil, respekt,
dialog och debatt.

Om projektet
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Detta utbildningspaket erbjuder pedagoger en rad
aktiviteter för att vidareutbilda sig inom vart och ett
av de viktigaste tematiska områdena inom CAPs-
projektet.

Varje avsnitt representerar en anpassad version av
det ursprungliga personalutbildningsinnehållet,
speciellt utformat för enkel leverans och replikering.

Utbildningsinnehållet kan nås antingen i den
ordning som presenteras i denna utgåva, samma
ordning som de ursprungliga
personalutbildningsevenemangen, eller som en
referensguide som kan kommas åt och användas
när som helst.

www.childrenasphilosophers.com

Om det här materialet
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Den första delen av den gemensamma
personalutbildningen fokuserade på att utveckla en
gemensam förståelse av viktiga filosofiprinciper.

Denna utbildning kom att inriktas på viktiga teorier
och på tillämpningen av dessa genom praktiska
aktiviteter och övningar.

Denna modul kom att sätta grunden för att utveckla
nytt tänkande och pedagogiska metoder.

Utbildningen planerades till en period av fem dagar
och syftade till att utveckla färdigheter och
kunskaper inom det specificerade området i
projektets Principer för filosofi och kreativt
tänkande.

Som med all gemensam personalutbildning är
aktiviteterna avsedda att ges inom en gemensam,
stödjande och delad strategi.

Inom utbildningen har särskilda aktiviteter ägt rum
för att utveckla personalens specifika kunskaper
och färdigheter.

Dessa var följande:

• viktiga filosofiprinciper

• nyckelstrategier för kreativt tänkande

Ämne 1

Delta i ett tankeexperiment

En mental simulering som kan leda till okända
upptäcktsplatser.

När man utövar en mental simulering, är vuxna och
barn verkligen filosofier: de föreställer sig saker
annorlunda, upptäcker oväntade relationer, gör
hypoteser och tittar på sig själva från utsidan.

Aktivitet 1

Läs för deltagarna ett citat från Ludwig Wittgenstein
' s On certainty (Oxford, 1969):

"Barnet lär sig genom att tro på den vuxne. Tvivel
kommer efter tro ".

Be deltagarna att tänka på citatet och presentera
dem denna fråga:

• Vilken typ av vuxen är den som filosoferar med
barn?

Dela in deltagarna i små grupper och be dem
diskutera de möjliga svaren på denna fråga.

Aktivitet 2

Be grupperna att diskutera följande frågor:

• Vad är en filosofisk fråga?

• Finns det en typisk form för filosofiska problem?

• Vilken typ av input och frågor kan hjälpa till att
engagera en filosofisk diskussion med barn?

Ge varje grupp två klisterlappar med olika färger
och be dem skriva ner:

Exempel på filosofiska frågor

Vad de skulle använda för att stimulera en filosofisk
diskussion med barn.

Material

• Post-it lappar (minst 2 olika färger)

• Pennor

Filosifi workshop
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Aktivitet 3

Be deltagarna att föreställa sig att en okänd och
obebodd ö har just upptäckts i havet och att de får
möjlighet att flytta dit och göra det till en bra plats att
leva på, till det bästa människan kan erbjuda.

Be gruppen att uttrycka åsikter och tankar öppet,
med början från följande uppsättning frågor:

• Vilka kan vara de främsta behoven på ön?

• Vilka saker som vi är vana vid skulle vara
onödiga?

• Hur ska vi bosätta oss – nära eller långt ifrån
varandra?

• Vilka lagar ska vi ha (och behöver vi dem)?

• Vad händer med dem som bryter mot lagarna?

• Vilken typ av regeringsform?

• Ska vi ha pengar?

• Kommer vuxna att tillåtas på ön?

• Vad ska vi göra när någon vi inte känner
anländer på ön?

Material

• En karta/illustration av en liten ö mitt i havet

• Valfritt: verktyg/objekt för att bygga en anpassad
modell av ön

Viktiga delar av "Utopia Island"

Att föreställa sig en utopi innebär att ta itu med ett
av de mest komplicerade tankeexperimenten i
filosofins historia, från Platons ́republik ª, till Thomas
More ' s Utopia ª och bortom.

Det betyder inte att samla in många olika svar på
frågor och sätta dem i en linje, utan att skapa ett
scenario av simulering, där alla kan uttrycka sin
åsikt och så småningom ändra det som pågår.

Tänk på

Utopia-experimentet är faktiskt en bra utgångspunkt
för att ta itu med viktiga frågor:

• Vad är det som gör ett mänskligt samhälle bra?

• Vad gör människor lyckliga?

• Vilka är de viktigaste faktorerna som hjälper
människor att ha ett bra liv?

• Vad är vänner till för?

Utopias tänkta experiment kan sedan kopplas till
ämnen som:

• Matematik och geometri

• Historia

• Litteratur

• Geografi

• Vetenskap och teknik

• Medborgarutbildning
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Som en del av den första personalutbildningen och
för att utveckla en gemensam förståelse för kreativt
tänkande principer och metoder, har en lätt
tillämpbar uppsättning tekniker och övningar valts ut
och presenterats för användning.

Även om vissa av de sistnämnda aktiviteterna kan
tillämpas oberoende av presentationsordning är det
viktigt att de tidiga aktiviteterna kring generering av
alternativ och kvoter förstås från början. Detta beror
på att principerna för dessa ämnen är
grundläggande för de flesta av de senare
aktiviteterna.

Utbildningen kan användas som en del av en
självinlärningsmetod, även om det rekommenderas
att en facilitator (troligen en lärare) presenterar
verksamheten i ett scenario för en grupp. Det
rekommenderas att varje lärare bekantar sig med
alla aktiviteter innan de förmedlas till gruppen.

De viktigaste ämnena som behandlas i denna
modul är:

• Generering av alternativ

• Kvoter

• Utmanande antaganden

• Vad händer om?

• Brainstorming

• Slumpmässig inmatning

Medan aktiviteterna anger en väg för att utforska de
olika principerna och metoderna för kreativt
tänkande, uppmuntras lärarna starkt att anpassa
verksamheten till att vara relevant för deras
specifika sammanhang.

När alla aktiviteter har följts på ett linjärt sätt,
uppmuntras också läraren att kombinera olika
metoder för att skapa nya kreativt tänkande rutiner.

Ämne 1

Generering av alternativ

Kreativt tänkande förlitar sig på att någon kommer
på en lösning på ett problem (eller
utvecklingsmöjligheter) som andra människor inte
skulle eller kan tänka på.

Även om detta kan tyckas vara en något förenklad
tanke, bör vi också notera att "kreativa idéer" är en
del av processen, men att skapa idéer som effektivt
löser eller tillfredsställer ett angivet problem eller
utvecklingsmöjlighet, är vårt slutgiltiga mål. Därför
måste vårt första steg vara att etablera en
mekanism eller metod för att skapa kreativa idéer.

Medan många människor påstår sig vara kreativa
("kreativ" som ett adjektiv, snarare än "skapa" som
ett verb) i sitt arbete eller hobby, när man trycker på
en specifik metod är det förvånande hur många
människor som inte kan ge ett adekvat svar på
denna fråga.

Det mest grundläggande steget för att uppnå
verkligt kreativa idéer och resultat är att gå bortom
typiska mänskliga svar på ett problem, som är att
komma fram till en "fungerande" lösning och sedan
genomföra den. I många fall är detta verkligen "rätt"
sak, men resulterar sannolikt i idéer som är
förutsägbara, kända eller erbjuds av många andra i
samma situation... inte särskilt kreativt.

För att gå bortom denna strategi av den först
fungerande lösningen, kan vi helt enkelt låta oss
generera en rad alternativa svar i stället. Från detta
utbud av idéer, är vi mycket mer benägna att
komma fram till något som faktiskt är kreativ.

Kreativt tänkande workshop
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Aktivitet 1

Be deltagarna att arbeta individuellt med den här
övningen.

Presentera en enkel bild i formen av en siluett. Det
är viktigt att formen inte är så specifik så att endast
en tolkning kan göras.

Följande form kan användas som utgångspunkt,
men när du väl är bekant med aktiviteten
rekommenderas du att samla ett litet urval av former
att använda.

Be deltagarna att varje skriva ner en tolkning av
bilden, begär sedan svar från gruppen, upptäck
både olika och upprepande svar.

Den vanligaste tolkningen av denna bild är ett hus,
och det är troligt att mer än en person kommer att
säga detta förslag. På denna punkt är det lämpligt
att påpeka att när ett svar krävs eller tillhandahålls,
kommer det ofta att vara förutsägbart och/eller
samma som andras.

Upprepa samma övning men den här gången ber
du varje deltagare att erbjuda ytterligare fem
tolkningar av samma bild. Uppmuntra dem att vara
så kreativa som möjligt i tolkningen av bilden, med
någon metod som de kan tänka på för att beskriva
formen.

Insistera på att alla deltagare ska uppnå målet med
fem nya svar.

När detta har uppnåtts upprepa feedbackprocessen,
anteckna de olika svaren.

Även om det fortfarande är troligt att det kommer att
bli en viss upprepning, bör övningen visa att med
det enkla villkoret att generera flera alternativ till en
enkel fråga, kommer en mycket mer intressant och
potentiellt kreativ samling svar dyka upp.

Typiska svar på denna aktivitet är sannolikt, i
allmänhet i följande ordning:

• Ett hus

• En pil/tecken

• En penna

• En raket

• Ett öppet kuvert

• En 5-sidig form

• Framsidan av en oceanångare (från en låg
vinkel)

• En rektangel med en triangel ovanpå

• En kil av ost (från en hög vinkel)

• En spegelbild av en 4-sidig form

• En tunnel *

• Ett gotiskt mushål *

Det enda kriteriet för att acceptera eller avvisa ett
svar är om andra kan förstå logiken i förslaget, "kan
det vara möjligt?".

* Observera att de två sista svaren föreställer sig
det svarta området som ett negativt utrymme
snarare än en positiv. Denna förskjutning i
perspektiv är viktig i kreativt tänkande och alla
deltagare som gör det bör uttryckligen gratuleras.

Upprepa övningen med minst en annan
silhuettform.

Material

• Ett litet förberett urval av avsiktligt tvetydiga
siluettbilder.



10

Aktivitet 2

Introducera en akronym för deltagarna, helst en
som är känd eller lätt att förstå.

For example POTUS
(President of the united states)

Be först deltagarna att komma fram till en alternativ
innebörd av originalet. Det behöver inte vara
relaterat till den ursprungliga innebörden. Om de
omedelbart kan tänka på mer än ett alternativ, låt
dem göra det.

• Putting on the used sweater

Efter denna uppvärmningsaktivitet med akronym, be
deltagarna att generera ytterligare fem alternativ till
innebörden av förkortningen, den här gången bör de
relatera dem till den ursprungliga innebörden. Det är
tillåtet att ett eller två ord är som originalet, även om
den övergripande innebörden bör vara olika.

• Patriot Occupying This Unique Station

• Position Of Treating Us Sympathetically

• Person Offending The United States

De resulterande tolkningarna kan vanligtvis
bedömas på deras humor och/eller djup.

Samla in respons från deltagarna och dela den med
den bredare gruppen. Upprepa övningen en eller
två gånger med en ny akronym.

I slutet av övningen diskuterar vi fördelarna med att
skapa alternativ med gruppen. Fråga dem om de
tror att några idéer (i någon övning) var bättre efter
deras första lösning.

Det typiska svaret på denna fråga är att ju mer
utmanande slutet på en lösning blev, desto större
chans att resultatet var antingen originellt och/eller
kreativt.

Material

Ett litet förberett urval av kända och/eller relaterbara
akronymer.

Exempel:

• POS – Point of Sale

• WOMD – Weapons of Mass Destruction

• BOGOF – Buy One Get One Free

• DIY – Do It Yourself

• KISS – Keep It Simple, Stupid

• MBA – Masters of Business Administration

Tänk på

I båda verksamheterna bör det vara relativt tydligt
att fullfölja flera alternativ från början leder till a) ett
bredare urval av möjligheter och b) mer intressanta
(potentiellt kreativa) lösningar.

Uppmuntra dem som föreslår mycket olika och/eller
oväntade idéer, var försiktig med att döma och
avvisa förslag i detta mycket tidiga skede. Nyckeln
till verksamheten är att skapa alternativ, samtidigt
som kvalitet och lämplighet kan åtgärdas i senare
skeden.
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Ämne 2

Kvoter

Även om detta är ett separat ämne för generering
av alternativ, bör det ges till deltagarna samtidigt,
eftersom de två principerna är oskiljaktigt kopplade.

Medan frambringandet av alternativa metoder är en
grundläggande modell för kreativt tänkande, är det
viktigt att fastställa ett lämpligt antal svar för att
maximera den kreativa potentialen inom en given
tids resurs.

Detta uppnås genom att införa kvoter.

Aktivitet 1

Presentera för deltagarna ett ovanligt fotografi, ett
som kanske har några humoristiska kvaliteter. Det
är inte viktigt att känna till sammanhanget för den
ursprungliga bilden, även om det kan innehålla
figurer (verkliga eller fiktiva) kända för deltagarna.

[FOTO EXEMPEL LÄGGAS HÄR]

Utmaningen för deltagarna är att skapa en rolig
bildtext till bilden.

Under normala omständigheter skulle denna
aktivitet avslutas efter att en bildtext har gjorts, men
i denna version är det viktigt att alternativ tas fram.

Frågan är dock "hur många alternativ bör skapas?".

Be deltagarna att ange ett tal som mål
förframtagande av bildtexter. Detta kommer att tjäna
som kvot för övningen.

Med kvoten bestämd, är det viktigt att varje
deltagare lyckas generera minst det givna antalet
bildtexter. Det är troligt att kvaliteten på bildtexterna
är varierande, även om detta inte är ett problem.

När deltagarna har tagit fram den fulla kvoten av
bildtexter, ta feedback från gruppen. Diskutera med
deltagarna om de genererade "bättre" idéer när de
tog fram fler idéer, och om införandet av kvoten
tvingade dem att verkligen utöka sina tankar för att
hitta lösningar.

Fråga deltagarna om de har några förslag på hur
man närmar sig de fastställda kvoterna, något som
liknar en metod.

Som en allmän och fungerande regel, även en som
inledningsvis är lättare sagt än gjort, kan du följa
denna vägledning:

Tänk på idéer inom en kvot (ange antal) som finns
inom tre typer.

Den första typen kan beskrivas som "förutsägbar".
Dessa är de idéer som många andra människor
skulle ha i samma situation. Även om dessa idéer
kan räcka, kan du dra slutsatsen att de inte
nödvändigtvis är originella och/eller kreativa.

Den andra typen kan beskrivas som "originella"
och/eller "intressanta". Dessa typer av idéer är
sådana som är oväntade men lätt accepteras som
en ny eller ursprunglig utgångspunkt; eller
åtminstone en ny väg till en lösning.

Den tredje typen kan beskrivas som "galen". I detta
stadie kanske det inte är så lätt att se hur en lösning
kan utvecklas från denna typ av idé och den
ursprungliga idén är definitivt oväntad och originell.

Det kan vara förvånande hur ofta en galen idé leder
till en verkligt innovativ lösning, men om vi inte tar
de galna idéerna i beaktande så kommer vi aldrig
att veta.

När det gäller en kvot, ett antal som erbjuder
(ungefär) en tredjedel av svaren snabbt och
förutsägbart, en tredjedel som kräver mer intensivt
tänkande, och en tredjedel som för att nå kvoten
kan tvingas till lite desperation och "galenskap",
kommer att fungera som en bra guide .

Förse deltagarna med en ny bildtext och be dem att
utforma en kvot baserat på de riktlinjer som anges
ovan.
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Material

• Ett urval av humoristiska och/eller tvetydiga
bilder

Tänk på

Det är notoriskt svårt att fastställa en lämplig kvot,
eftersom den nödvändigtvis kommer att förändras
beroende på det angivna problemet och vilken typ
av tänkandeprocess som används.

Det är dock grundläggande att utveckla kreativa
idéer som det är värt att vara ihärdig med.

Om du är osäker så är det bra att sikta högre än
vad du tror att du behöver, eftersom detta kommer
att utveckla tänkande och mycket oväntade svar
kommer att dyka upp.
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Ämne 3

Utmanande antaganden

Att som människa leva i ordnade regelbaserade
samhällen, är det mycket lätt att inte bara vara
förenlig med regler och förväntningar, men i vissa
fall, att själv införa regler som inte uttryckligen
anges.

Vi gör det genom att göra antaganden om vad vi
tycker är "rätt" svar eller handling i en situation.

Genom utmanande antaganden, våra egna och de
som erbjuds av andra, kan vi låsa upp några
kraftfulla verktyg för att utveckla kreativt tänkande.

Aktivitet 1

Starta aktiviteten genom att förse deltagarna med
ett papper som innehåller nio konturer av en cirkel
jämnt fördelade i ett rutnät.

Be dem att "göra ritningar från startpunkten i de nio
cirklarna". Frestas inte att erbjuda mer information
än detta, även om deltagarna ber om det.

Övervaka aktiviteten tills du är nöjd med hur alla
deltagare har etablerat ett mönster i deras bild,
såsom ritande inom alla de nio cirklarna, eller gör
ritningar som ansluter cirklar tillsammans etc.

När du har fastställt de olika tillvägagångssätten kan
du stoppa aktiviteten, då slutförandet av övningen
inte är målet.

Be deltagarna att byta papper med varandra.

Använd följande jämförelsebeskrivning för att
kontrollera hur olika personer har tagit sig an
aktiviteten, under förutsättning att
tillvägagångssättet fortsätter:

• Nio olika ritningar inom cirklarna

• Nio tema eller liknande teckningar inom
cirklarna

• •Nio olika ritningar baserade på cirklarna med
vissa element som sträcker sig bortom cirkelns
kanter

• Nio tema eller liknande ritningar baserade på

cirklar med vissa element som sträcker sig
bortom cirkeln

• Ritningar som länkar eller sammanfogar flera
cirklar tillsammans (kanske alla cirklar)

• Ritningar som finns och ansluter bakom
cirklarna, som om man tittar genom hål

• Ritningar som inte går in i cirklarna alls

• Ritningar som ignorerar cirklarna och behandlar
papperet som ett tomt ark

• Trasiga eller utskurna papper

• Något annat anses vara mer "kreativt"

Det finns inget formellt markeringsschema för
aktiviteten, svar som överensstämmer med de
tidigare beskrivna är vanligtvis mer förutsägbara.
Beskrivarna försöker att få upp en ordning av
bristande överensstämmelse.

Medan deltagarna kan välja att själva bedöma
utifrån denna grund, vad som är viktigt att fastställa
är varför människor tog den strategi som de gjorde.

I en situation som denna är det lätt för deltagarna
att anta att "regler" existerar, även när de inte gör
det. Detta är typiskt för att leva i ett regelbaserat
samhälle, vi kommer att förvänta oss regler i det
mesta.

I själva verket kommer människor "anta" att det
finns ett förväntat sätt att göra något på så de
kommer att följa sitt eget antagande.

Kreativt tänkande kan och bör aktivt utmana
antaganden i syfte att exponera nya perspektiv eller
vägar för utveckling.

Material

• Nio cirkeldiagram
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Aktivitet 2

Presentera följande för dina deltagare:

• "En erfaren lärare är den bästa personen att
utforma lektionen"

Be dem att använda detta som en referenspunkt,
och sedan konstruera en mening som relaterar till
något som de tror på, kanske i sitt eget yrkesliv.

Vi kan beskriva ett sådant uttalande som en allmän
"truism".

Vanligtvis berör vi inte oss själva med validering av
dessa typer av truismer när de visas i våra liv, men
om vi aktivt lyssnar på sådana uttalanden och
försöker att utmana alla inneboende antaganden,
kan vi med fördel använda dem inom vår kreativt
tänkande metodik.

Be deltagarna att tänka på det ursprungliga
påståendet för att identifiera eventuella antaganden
som gjorts, ett som kanske inte var aktuellt vid
första anblicken. Be deltagarna att arbeta i små
grupper för den här aktiviteten.

Det är troligt att åtminstone följande antaganden
kommer att identifieras. Om deltagarna har svårt att
komma igång kan du erbjuda ett exempel från den
här listan.

Antaganden som gjorts:

• Erfarenhet är en indikator på kvalitet

• Någon utan undervisningserfarenhet borde inte
vara bra på att utforma lektionen

• Lektionsplanering är inte en demokratisk
process

• En person (mänsklig) måste utforma lektionen

• En lektion måste utformas för alla

• En lärare bör utforma lektionen

Du kan identifiera andra förutsättningar i dessa
meningar, men denna korta övning visar hur vanliga
antaganden kan vara.

För att kunna använda denna process i en kreativt
tänkande kontext måste vi nu behandla den
informationen vi fått. Detta görs i två steg.

Det första är att kasta om varje påstående. I
exemplet med lektionsplaneringen som inte är en
demokratisk process kan vi börja med att säga "Vad
händer om planeringen av lektionen är en
demokratisk process?".

Andra etappen är att utforska, med framtagande av
alternativ och en kvot, idéer för att implementera en
lektionsplaneringsstrategi som är demokratisk.

Be varje grupp av deltagare att välja en av de
identifierade antagandena och att bearbeta den
efter de två stegen ovan. Resultatet bör vara en
serie idéer med potential för vidareutveckling.

Som en ytterligare aktivitet, be varje grupp att välja
ett av de påståenden som de skrev själva och att
bearbeta det på samma sätt.

Tänk på

Detta är ett annat kraftfullt verktyg för att utveckla
tänkande, även om det inte är förstått av alla
deltagare i första ledet. Problem kan uppstå när du
kastar om påståenden. Var beredd att hjälpa
gruppen att ta fram den mest produktiva ”tänk om”"
frågan.

Ämne 4

Tänk om?

Även om vi redan har använt denna enkla men
effektiva metod som en del av ett "utmanande
antagande”, är det nog tillräckligt värdefullt att
förtjäna sin egen inkludering.

Även om det är ett mycket enkelt begrepp att förstå
och tillämpa, är det ofta förbisett i kreativa
situationer.

Nyckeln till dess användning och fördelar, är att
inkludera det som en formell del av en kreativ
tänkande aktivitet eller rutin.
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Den kan användas som ett sätt att provocera
djupare tänkande och motivering som svar på en
kommentar eller en praxis som har bevarats av
vana eller traditioner.

Till exempel, någon säger "men vi har alltid gjort det
på detta sätt".

Vi kan svara genom att fråga "Vad händer om man
gör det på något annat sätt?", som utgångspunkt för
nya idéer.

Eller "Om vi uppfann vår metod (eller vad) idag,
snarare än för 20 år sedan? Hur skulle den vara
annorlunda? ".

Vi kan helt enkelt använda det som en
utgångspunkt för det som ofta kallas "tänkande i det
blå", vilket innebär ohämnat fritt flödestänkande
som har eller inte har ett slutligt syfte. Det är
fantastiskt dock, hur tänkande i det blå ofta
resulterar i att identifiera en slutlig lösning, eller
åtminstone en utgångspunkt.

Vi skulle kunna börja med att säga "Vad händer om
regeringen drog tillbaka vår finansiering, hur skulle
vi kunna överleva?". Även om en sådan idé kan låta
extrem och/eller osannolik, kan denna typ av fråga
snabbt generera idéer för ytterligare inkomster eller
resurser.

Som i den "utmanande antagandeverksamheten”,
kan "tänk om" användas för att skapa en typ av
omkastning.

Den kände, Henry Ford, tänkandes på hur man
skulle förbättra bilproduktionen, identifierade
problemet med att få rätt kompetenta arbetstagare
till varje delvis producerad bil vid rätt tidpunkt. Så
han frågade "Vad händer om vi får bilarna till
arbetarna snarare än att försöka få arbetarna till
bilarna?". Denna "Tänk om" fråga ledde till
utvecklingen av den moderna produktionslinjen.

Aktivitet 1

Be deltagarna att föreställa sig en "tänk om" fråga
om sin egen yrkesmässiga situation. Detta skulle
kunna grundas på ovanstående fråga, där något
ogynnsamt skulle inträffa som skulle påverka
organisationen negativt.

Från denna utgångspunkt för "tänk om", arbeta med
generering av alternativ och en kvot för att generera
en rad möjliga lösningar. Tänk på att kreativa
lösningar eftersöks så kvoten bör verkligen tänja på
tänkandet.

Nedan finns några exempel på frågor relaterade till
skolan som kan användas för att informera om
planering inom olika områden.

Tänk om vi skulle förlora våra idrottslärare, hur kan
vi se till att eleverna får regelbunden motion?

Vad händer om vi skapar ett nytt
administrationssystem idag, hur kan det se ut?

Tänk om vi ville identifiera oss som ett
kompetenscentrum för teknik, hur vi skulle börja
denna förändringsprocess och hur kan vår läroplan
se ut?

Tänk om vi fick eleverna att planera lektionerna, hur
kunde detta arbete se ut och vilka fördelar kan vi se?

Material

• Förberedda "tänk om" frågor som dina deltagare
kan relatera till

Tänk på

Detta är en av de mer flexibla kreativt tänkande
metoder, eftersom den kan användas för att
överväga breda och även abstrakta problem, liksom
de med ett specifikt fokus.

Ibland, om en grupp är särskilt knuten till en viss idé
eller praxis i sin omgivning, kan en "tänk om" fråga
användas i en direkt relaterbar fråga, men med olika
scenario. På detta sätt kan idéer eftersträvas utan
att precisera vad deltagarna redan gör.

.
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Ämne 5

Brainstorming

Brainstorming är en term som ofta används av
människor engagerade i kreativt tänkande. Men det
praktiseras ofta utan en hel del hänsyn till hur
brainstormingverksamhet skiljer sig från mer
konventionellt tänkande.

Brainstorming är en metod för att skapa idéer som
har stor nytta av att tillämpa vissa grundläggande
regler.

Detta avsnitt och dess aktiviteter är utformade för
att presentera och demonstrera de olika reglerna för
att brainstorming blir mer än att någon eller en liten
grupp sitter och tänker, i en konventionell
bemärkelse, föreställer sig att detta kommer att bli
mer produktivt bara genom att kalla det
"brainstorming".

Kreativitetsprocessen kan delas upp i fyra av fem
steg, enligt följande:

1. Definiera problem

Medan detta kanske låter självklart, är det något
som inte alltid utförs effektivt. Ett problem kan
vara alltför stort och/eller vagt, till exempel "Hur
löser vi problemet med klimatförändringarna".
Detta skulle generera många svar, kanske några
nya och innovativa idéer, men idéerna är
sannolikt motsatta och bortom påverkan av
individer i gruppen. Detta är en annan typ av
"tänka i det blå" tänkande, som naturligtvis har
sin plats i vissa situationer. Ett problem som "Hur
gör vi vår skollunch mer miljövänlig?", är mer
benäget att erbjuda uppnåeliga lösningar som är
nära relaterade inom ramen för gruppen.
Generellt sett, ju mer specifikt du kan göra
problemet (eller möjligt) desto mer givande
kommer brainstormingen att bli.

2. Ange en kvot

Den tid som spenderas på brainstorming
baseras vanligtvis på en av två faktorer. Den
första är hur mycket tid du har för denna del av

mötet eller aktiviteten, eller att hålla på tills den
första användbara idén framträder, och sedan
sluta. Vi har redan diskuterat hur farlig denna
andra metod kan vara, eftersom den minskar
potentialen för verkligt kreativa idéer, medan den
första är en konstgjord åtgärd.

Därför bör vi återgå till vår uppfattning om en
kvot med samma vägledning som tidigare,
förutsägbar, intressant och lite galen.

Idéer kommer ofta mycket snabbt under
brainstorming så en högre kvot krävs normalt.
Observera att om detta är första gången gruppen
har brainstormade på detta sätt, ge det ett par
omgångar innan du insisterar på hastighet. Men
se till att du som lärare insisterar på hastighet
innan allt för lång tid gått.

3. Tidslimit

Som jag har redan förklarat att en tidsfrist ofta är
en konstgjord gräns för vår idé som kommer till
genom brainstorming, föredras fastställandet av
en kvot, en tidsfrist kan användas för att hantera
processen med flera rundor av brainstorming.

För att göra detta problem likvärdigt kan det
omformuleras på tre av fyra olika sätt, kanske
föreslå olika prioriteringar för få fram olika idéer.

Om du har fem fraser som behandlar samma
problem kan du ställa in en tidsgräns på 30
minuter för brainstorming. Varje fras
introduceras, en kvot ställs och brainstorming
sker tills kvoten uppfylls och efterföljande
utvärdering sker, därefter introduceras nästa
fras. Om du har ställt in tiden på 30 minuter för
brainstorming avslutar du vid denna tidpunkt,
oavsett om alla fraser har behandlats.
Tidspressen kommer att lägga till något i
processen.

4. Generera och lyssna in idéer utan
fördömande

Detta är en mycket viktig regel att följa. Under
det aktiva idéskedet bör någon utses till
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sekreterare och anteckna varje idé som föreslås.
Det är viktigt att medlemmarna i gruppen inte
försöker rättfärdiga eller redigera svar när de
dyker upp, bara skriva ner dem och gå vidare till
nästa idé snabbt. Något som naturligtvis är
tillåtet, och faktiskt mycket troligt, är att en idé
från en person kan bli något liknande eller med
ett utökat koncept, baserat på ett "triggat" svar.
Det "triggade" svaret är när en persons tänkande
utlöses i handling baserat på en idé som lagts
fram av någon annan. Detta är en mycket vanlig
men mycket värdefull del av processen.

5. Utvärdera idéer som ”bygger” broar

Nästan alla kreativt tänkande metoder är
utformade för att ta fram "överbryggande" idéer i
första läget.

En överbryggande idé är en idé som pekar ut
vägen till en ny väg för utveckling, snarare än att
vara en slutlig lösning i sig. Överbryggande idéer
kräver näring genom diskussion och ytterligare
idéer för utveckling, vilket bör vara ett kollektivt
mål. Be deltagarna att bara framföra positiva och
konstruktiva kommentarer för varje idé, även om
de slutligen kommer att ogillas, då kommer
denna tänkande process att skärpa fokus och
kan erbjuda förslag för att stödja andra idéer i
något skede.

Detta är ett väldigt viktigt koncept för dina
deltagare att förstå.

När en kvot har uppfyllts bör varje grupp
utvärdera sina ursprungliga idéer som har
utvecklingspotential, vara mycket noga med att
inte utesluta idéer som inte redan är kända eller
testade, eftersom detta skulle helt undergräva
målet att uppnå kreativa lösningar.



18

Aktivitet 1

Med reglerna för brainstorming som tydligt förstås
av alla deltagare kan du starta den första
aktiviteten.

Välj något som du tror att dina deltagare kan
relatera till.

Som ett exempel och en användbar utgångspunkt,
kan du börja med en idé som behandlar problemet
"barn som skiljs från sina föräldrar/vårdnadshavare i
stora folkmassor". Följ de formella stegen som
anges ovan.

För denna inledande aktivitet bör du lyssna på
gruppernas diskussion och erbjuda verbal
vägledning vid behov. Uppmuntra deltagarna att
följa reglerna, särskilt när det gäller snabbhet och
snabbt gå vidare till nästa idé utan diskussion. När
varje grupp har uppfyllt sin kvot, är det en bra idé att
få feedback för att se om det finns likheter
(förutsägbarhet) i grupperna, och även hur olika och
originella vissa idéer är.

Be grupperna att fortsätta med utvärderingen, i syfte
att identifiera och utvidga sin bästa idé, den som har
störst potential som lösning. Uppmuntra gruppen att
motivera detta som en fungerande och kreativ
lösning.

Fortsätt aktiviteten med ytterligare en eller två
rundor om detta är en övning, eller tills du har
uppfyllt dina mål inom en utvecklingssession med
ett verkligt syfte.

I det senare sammanhanget kommer de närmaste
rundorna att bestämmas av dina faktiska problem
eller behov, medan du i ett utbildningsscenario
antingen måste ge problem att arbeta med eller be
grupperna att nominera problem.

Detta kan vara ett bra träningstillfälle, för att få
deltagarna att börja ta itu med verkliga problem som
de kan identifiera inom sitt yrkesliv.

Några föreslagna problem att använda vid
utbildning:

• Minska förekomsten av elever som körs till
skolan

• Se till att skolan maximerar sin
återvinningspotential

• Ta itu med bristen på utbildade eller skickliga
lärare som kan lära ut filosofi till barn

• Bädda in kreativt tänkande i läroplanen

Material

• I förväg skrivna problemexempel som varje
deltagargrupp kan relatera till.

Tänk på

Vid brainstorming du kommer att finna att vid de
första rundorna kommer du att behöva vara en aktiv
ledare, ledsaga gruppen vidare och genomdriva
reglerna. Försök att undvika att komma med idéer.

Efter några rundor, bör grupperna själva kunna
hantera processen och från denna punkt bör din
input vara endast på begäran.
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Ämne 6

Slumpmässig input

Slumpmässig input, som metod, stöder faktiskt olika
former av kreativt tänkande aktiviteter, och det utgör
ett paradigmskifte från andra former av kreativt
tänkande.

De metoder som övervägs ovan förlitar sig på
information som deltagarna redan besitter. I detta
stöter de på ett problem och försöker generera idéer
genom att konstruera interna kopplingar mellan
problemet och vad personen/personerna redan vet.

Även om detta kan vara effektivt, så är det faktum
att det förlitar sig på befintlig kunskap som möjligen
kan försämra det ursprungliga tänkandet.

I motsats till detta introducerar den slumpmässiga
metoden ny information som deltagaren måste ta
hänsyn till i sin tankeprocess.

Den mänskliga hjärnan är skicklig på att göra
kopplingar mellan olika begrepp, och det är denna
medfödda mänsklig förmåga som den
slumpmässiga metoden förlitar sig på.

I likhet med brainstorming finns det vissa åtgärder
som bör vidtas för att säkerställa att metodens fulla
potential realiseras.

Det första steget är att introducera någon form av
slumpmässig stimulering. Detta kan vara ett
ord/koncept (vanligast), en bild, ett ljud, en färg, ett
objekt, i själva verket allt som du kan lägga
egenskaper till.

Det andra steget är att utforska dina slumpmässiga
stimuleringselement i termer av de egenskaper,
associationer som det väcker i deltagarna. Dessa
föreningar kan vara mycket personliga och distinkta
från andra som upplever samma stimulering.

Detta liknar ett associationsspel med ord och
illustreras i aktivitet 1 nedan.

Den tredje etappen är att överväga ditt problem
specifikt i förhållande till ditt slumpmässiga element
och dess association.

Samma regler som gäller vid brainstorming gällande
nedskrivning av alla idéer som läggs fram, gäller
också här, liksom reglerna för den slutliga
utvärderingen av överbryggande idéer.

Naturligtvis bör en kvot införas, då denna aktivitet
kan generera i många idéer ganska snabbt.
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Aktivitet 1 (uppvärmning)

Spelet ”Ordassociation" spelas i en grupp där man
turas om att ge svar. Gruppen sitter i en cirkel där
personerna svarar en i taget efter varandra utifrån
hur de sitter.

Ett ord introduceras, då säger den förste svarande
något som relaterar till det första ordet. Till exempel
ordet "sol", kan resultera i ett svar som "varm".
Regeln för acceptans är att de flesta människor kan
se sambandet mellan, i detta fall, "sol" och "varm".
Nästa man måste svara på ordet före, inte det
ursprungliga ordet eller andra efterföljande svar.

Du kan införa en svarstid för varje person att svara
och upprepande svar är inte tillåtna. Om någon inte
svarar (i tid), upprepar ett svar eller har deras svar
bestridits (det gäller inte det svar som gjordes
omedelbart innan) då är den personen ute. Spelet
fortsätter tills en person är kvar.

Förklara dessa regler för dina deltagare och starta
en runda med ordet "politiker".

Även om du bara spelar en runda med dina
deltagare kommer du att se att ämnet mycket
snabbt rör sig bort från begreppet "politiker", detta
är väntat.

Men för vårt syfte är det viktigt att vi samlar så
många associationer som möjligt med ordet
"politiker" eller annan utgångspunkt.

Förklara att reglerna nu ändras och att varje
deltagare måste svara med ett ord som de
förknippar med ordet "politiker.

Spela bara en runda och be någon att anteckna alla
de saker som är förknippade med ordet "politiker".

Granska listan och påpeka att detta är det andra
steget i slumpmässig metod, att snabbt lista
associationer framkallat av slumpmässig
stimulering.

Aktivitet 2

I detta fall kommer vi att arbeta med ett specifikt
problem, att förbättra stavningen för barn i skolan
(runt åldrarna 5-8 år).

Det slumpmässiga ordet är "bank".

I små grupper bör deltagarna göra associationer till
ordet "bank", som de gjorde med ordet "politiker" i
uppvärmningsövningen. Detta kommer sannolikt att
innefatta termer som:

"Pengar, säkerhet, service, online, sparande, låna,
utlåning, räntor, stängd, chef, kassör, bankomat,
bankkort, bankbok, bankrånare, säkerhet, kameror
etc".

När en lista har sammanställts, på cirka 10 och 15
ord som ett förslag, bör varje liten grupp överväga
problemet med att förbättra stavningen i samband
med vart och ett av orden på denna nyligen
komponerade lista.

Till exempel kan en "bankbok" användas som en
personlig metod för att registrera och behålla
information om ord som man har lärt sig, med
någon form av belöningssystem när tillräckligt med
”ordbesparingar" har kommit till. En uttagsautomat
kan kanske kan relateras till hur ord ska läras in av
eleverna, kanske med en PIN-kod. Nya ord kommer
bara att delas ut när de lärt sig de gamla.

I detta skede är varken de tekniska och/eller krav på
resurser viktiga för att underlätta några idéer, det
handlar bara om att skapa överbryggande idéer.

Historien har visat att om en idé är tillräckligt bra,
kan de första hindren som underlättar i allmänhet
övervinnas senare.

När kvoten har uppfyllts, be varje grupp att
utvärdera sina idéer genom att tillämpa logik och
rationell bearbetning.
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Be i slutet av aktiviteten varje grupp att beskriva
några av deras "bättre" idéer till den bredare
gruppen.

Upprepa aktiviteten, inför den här gången en ny
slumpmässig input. Du kan använda ett annat ord,
eftersom det finns gott om slumpmässiga
ordgeneratorer tillgängliga online.
Watchout4snakes.com är mycket användbar och
gratis online-verktyg för detta ändamål.

Alternativt kan du upprepa aktiviteten med ett
slumpmässigt urval av ett ljud, en färg, ett objekt
etc.

Vad som är viktigt i detta skede är att bearbeta
samma problem från ett annat perspektiv, vilket ger
ett brett spektrum av "olika" idéer till den första
aktiviteten.

Som ett förslag för att utveckla aktiviteten, be
deltagarna om ett problem, eller möjlig utveckling,
som finns inom deras eget professionella
sammanhang.

Material

• Lista över slumpmässiga ord (på kort kanske)
eller tillgång till en slumpmässig ordgenerator,
samling av slumpmässiga objekt, färgkort,
slumpmässigt ljud eller musikspelare, enligt din
strategi vid aktiviteterna.

Tänk på

Det bör noteras av ledare, att övergången från
tidigare verksamhet till denna typ av mental
bearbetning, kan välkomnas med skepsis och/eller
tvivel av deltagarna.

En säker ledare kommer att demonstrera metoden
genom exempel på aktiviteter och snart kommer en
nivå av acceptans att dyka upp. Den ansträngning
som krävs för att föra deltagarna till denna punkt är
oändligt värdefullt.
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Den andra gemensamma personalutbildningen
fokuserade på att utveckla en gemensam förståelse
av metakognitionsstrategier för att hjälpa elever att
förstå hur de lär sig och tänka om sitt tänkande.

Personalutbildningen fokuserade på nyckelteorier
och på tillämpningen av dessa genom praktiska
aktiviteter och övningar.

Utbildningen satte grunden för att utveckla
nytänkande och pedagogiska metoder.

De aktiviteter som föreslås i detta avsnitt stöder
personalutveckling av specifika kunskaper och
färdigheter.

De viktigaste ämnena som behandlas i denna
modul är:

• Definiera metakognition och dess cykel

• Metakognitionsförmåga och attityder

• Metakognition i aktion

Denna modul uppmuntrar till förståelse för specifika
metakognitionsstrategier såsom tänka högt,
förståelse och sammanfattningar, självständigt
tänkande, organiserat tänkande, problemlösning,
ställa frågor, process kontra resultat, bygga
motståndskraft, generera kreativa resultat, för att
nämna några.

Ämne 1

Definiera metakognition och dess
cykel

"Metakognition är den övergripande processen för
planering, kontroll, reflekterande utvärdering och
förändring av inlärningsbeteenden".

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

Aktivitet 1

Dela in deltagarna i grupper.

Läraren väljer en bild med text (detta kan vara en
sida från en barnbok) och placerar den längst fram i
rummet på ett bord bortvänt från deltagarna.

Varje grupp väljer sedan:

• Två "sekreterare", en kommer att skriva och en
kommer att rita.

• Resten av gruppen kommer att vara "löpare".
Hälften av dem kommer att memorera och
rapportera tillbaka på texten och den andra
halvan på bilden.

När ni är klara, ska två löpare från varje grupp (en
för text och en för bilden) springa till framsidan av
rummet och titta på bilden eller texten. De ska
sedan springa tillbaka till sin grupp och beskriva
eller diktera för berörd sekreterare vad de har sett
eller läst.

När de två första löparna har återvänt till sin grupp,
ska ytterligare två löpare gå fram och upprepa
processen.

Endast sekreteraren får skriva eller rita.

Deltagarna bör uppmuntras att rapportera tyst till
sekreterarna för att undvika att de andra grupperna
hör.

Metakognition workshop
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Den gruppen som först avslutar uppgiften går till
läraren för att ringa i klockan som indikerar slutet på
aktiviteten.

Efter att klockan har ringt, kommer läraren att ge en
kopia av bilden och texten till varje grupp för att
kontrollera riktigheten i deras arbete.

Med hjälp av följande frågor som uppmanar till att
initiera en gruppdiskussion, ber läraren deltagarna
att utvärdera och reflektera över strategier som
användes under uppgiften:

• Vilka strategier har du använt för att slutföra
uppgiften?

• Ändrade du strategier när du kom in i uppgiften?

• Vilka svårigheter fick du övervinna?

• Vad skulle du göra annorlunda nästa gång?

Denna diskussion kommer att leda sammanhanget
till frågan om "Vad är metakognition?"

Aktivitet 2

Läraren ger eleverna post-it lappar (pratbubbla) och
ber dem att ge skriva nyckelord för att definiera vad
de tycker att metakognition är.

Varje deltagare i sin tur placerar sin pratbubbla på
ett blädderblock för att skapa en visuell display,
medan de förklarar varför de har valt detta särskilda
nyckelord.

Läraren delar sedan med sig följande definition av
metakognition till deltagarna:

"Metakognition bör omfatta 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)

Detta leder till införandet av metakognitionscykel
som läraren sedan presenterar på följande sätt:

1. Bedömning av uppgiften

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

2. Utvärdering av egen styrka och svagheter

I detta skede ska eleverna utvärdera sina egna
styrkor och svagheter vid närmandet av
uppgiften.

3. Planering av tillvägagångssättet

Utvärderingen av deras styrkor och svagheter
kommer att hjälpa dem att avgöra vilken strategi
som bäst passar med de uppgifter som krävs för
att slutföras. Under detta skede kan eleverna dra
nytta av sina tidigare erfarenheter och
kunskaper. En visuell karta över deras plan kan
ibland hjälpa eleverna med deras
förhållningssätt.

4. Tillämpning av strategierna

Eleverna deltar i tillämpningen av strategierna
och övervakar kontinuerligt framstegen.

5. Reflektion

I kontrollen av deras framsteg kan eleverna
anpassa sin strategi och tillämpa nya strategier
på uppgiften.

På så sätt upprepas cykeln.

Material

• En bilderbok med text

• Post-it-lappar

• Markörer

• Pennor och färgade blyertspennor

• Blädderblock

Tänk på

De inledande aktiviteterna bör uppmuntra
deltagarna att reflektera och bygga vidare på sin
egen förståelse av metakognition och dess cykel.
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Ämne 2

Metakognitionsfärdigheter och
attityder

För att hjälpa deltagarna att uppskatta några av
fördelarna med metakognitionsprocessen, ber
läraren deltagarna att slutföra en uppgift individuellt
och i tystnad.

Läraren visar på ett blädderblock en linje som visar
två destinationer, Manchester och Singapore.
Läraren ber sedan deltagarna att lösa följande
problem i tystnad och individuellt:

Joshs flyg avgår från Manchester kl 8.30 till
Singapore. Flygningen tar 7 timmar och 30 minuter.
Josh vill låta sin far veta att han har anlänt till
Singapore så snart han har landat.

• Vilken tid är det i Manchester när han ringer från
Singapore?

• Vilken tid är det i Singapore när han landar?

Deltagarna kan finna denna uppgift särskilt
utmanande eftersom syftet med uppgiften är att
illustrera att uppgifterna är mycket svåra lösa utan
att använda vissa färdigheter och kunskaper.

Läraren initierar diskussionen kring följande frågor:

• Vad gjorde uppgiften utmanande?

• Vad skulle de ha behövt för att lösa problemet?

• Kunde uppgiften lösts om det fanns mer
information och om de tilläts diskutera uppgiften
med en partner eller i team?

• Hur kändes det att inte kunna tala eller ställa
frågor?

• Vilka färdigheter kunde ha hjälpt till att slutföra
uppgiften?

Diskussionen bör leda gruppen till att tala om frågor,
samarbete, informationssökning, resonemang,
kommunikation, etc.

Aktivitet 2

Läraren delar upp deltagarna i grupper om sex till
åtta och ger dem ett stort pappersark.

Deltagarna ombeds sedan att rita en stor kontur av
en kropp. Läraren ber dem att diskutera i sin grupp
vilka färdigheter och attityder till lärande barn bör ha.
De har till uppgift att skriva färdigheter på utsidan av
konturerna av kroppen och attityder på insidan.

Efter avslutad uppgift så presenterar varje grupp sin
version av metakognitionsfärdigheter och attityder.

Med hjälp av Bliss Charitys metakognitionsprojekt
introducerar läraren till gruppen de tio färdigheter
och tio attityder som uttryckligen lärs ut till deras
elever som hjälper dem att själva reglera sin
inlärningsprocess.

Tio färdigheter:

• Tillämpning

• Medvetenhet om inlärningsstilar

• Samarbete

• Kommunicera

• Skapa

• Göra val och beslut

• Förhör

• Resonemang

• Forskning

• Självförvaltande

Tio attityder:

• Nyfiken

• Empatisk

• Entusiastisk

• Oberoende

• Öppet sinne

• Stolthet över mig själv och andra

• Reflekterande

• Motståndskraftig

• Ansvarig

• Risktagare
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Aktivitet 3

Läraren delar in deltagarna i grupper om maximalt
fyra. Varje grupp ges en bok och de har till uppgift
att under en minut välja ut ett urval av sex ord som
de tycker är intressanta.

Varje grupp har sedan till uppgift att skapa en dikt
på tio minuter med hjälp av de sex ord som valts.

Efter avslutad uppgift tillfrågades deltagarna vilka
färdigheter och attityder de använde för att slutföra
uppgiften.

Varje grupp presenterade sin dikt och de färdigheter
och attityder de har använt.

Detta kom att få gruppen att tala om likheter och
skillnader i metoder som använts för att slutföra
uppgiften.

Grupperna uppmuntrades sedan att använda
metakognitionscykeln för att ytterligare reflektera
över inlärningsprocessen.

Material

• Ett urval av böcker

• Post-it-lappar

• Pennor och färgade blyertspennor

• Markörer

• Blädderblock-papper

Tänk på

Instruktören bör hänvisa till riktlinjerna för
projektutbildningen när det är lämpligt och
nödvändigt.
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Ämne 3

Metakognition i aktion

Det finns många strategier som kan användas för
att stödja utvecklingen av
metakognitionsfärdigheter.

En av dessa är filosofi för barn (P4C) av Matthew
Lipmann. P4C använder en definierad ram som
uppmuntrar eleverna att följa en filosofisk tanke.

Aktivitet 1

Instruktören introducerar deltagarna till den
definierade P4C ramen som följer:

1. komma igång

2. presentation av stimulans

3. tid att tänka

4. göra frågor

5. ställa frågor

6. välja frågor

7. första tankarna

8. bygga

9. sista tankar

10. översyn

Instruktören förklarar var och ett av stegen och
uppmanar deltagarna att ställa frågor om det
behövs.

Aktivitet 2

För att visa hur processen fungerar engagerar
läraren deltagarna i en P4C övning.

För det första, ber läraren deltagarna att sitta i en
cirkel och visar dem en bild av världen: hälften
frodig-hälften ödslig.

Efter att ha studerat bilden, ber läraren deltagarna
att blunda och reflektera individuellt på vad de har
sett.

Efter en minut låter läraren deltagarna dela med sig
av sina första tankar om bilden till en partner.

Deltagarna delar sedan sina tankar i tur och
ordning, med resten av gruppen.

I små grupper ombeds deltagarna att skriva en
fråga som inspirerats av bilden eller något av
koncepten kring den.

Deltagarna uppmuntras att tänka kreativt och djupt
om de frågor och dilemman som presenteras.

Deltagarna kan till exempel komma med frågor
som:

• Varför är världen skadad?

• Varför finns det en bra värld och en dålig värld?

• Hur kan vi behålla världen som en säker plats?

• Hur ser världen ut om vi inte tar hand om den?

• Kan världen förändras?

Därefter presenterar varje grupp sin fråga till resten
av gruppen och placerar den sedan i mitten av
cirkeln så att alla kan se den.

Varje deltagare ges två markörer och uppmanas att
placera dem på de två frågor som de anser vara
bäst för en filosofisk diskussion.

Frågan med flest markörer visas på en anslagstavla
av läraren.

Deltagarna uppmuntras att visa sin synpunkt och
sin vilja genom att placera sin hand i cirkeln.

Läraren bör inte ingripa i detta skede utan bara vara
en ledare av diskussionen.
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Läraren kan skriva upp diskussionspunkter/begrepp
på en whiteboard som deltagarna kan tänka på.
Detta hjälper till för att påminna deltagarna om
deras diskussion.

Slutligen drar läraren diskussionen till en naturlig
avslutning och inbjuder deltagarna till att dela med
sig av sina sista tankar om de vill.

Efter aktiviteten utvärderar och reflekterar gruppen
hur de tyckte att aktiviteten gick och vad de kan
förbättra för att vidareutveckla de filosofiska
kunskaperna.

Detta leder gruppen att reflektera över
metakognitionsfärdigheter och attityder som
används samt metakognitionscykeln.
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Den tredje gemensamma personalutbildningen
fokuserade på att utveckla en gemensam förståelse
för social filosofi och hur pedagoger kan få in detta i
läroplanen.

Den gemensamma personalutbildningen
fokuserade på reflektion över viktiga inslag i den
sociala filosofin och på tillämpningen av dessa
genom praktiska aktiviteter och övningar.

Denna utbildning satte grunden för att utveckla
nytänkande och pedagogiska metoder.

I de flesta moderna samhällen har formell utbildning
i dess många former blivit det dominerande sättet
för att denna kunskapsöverföring ska genomföras.

Läroanstalter har själva blivit samhällen, med egna
koder och värderingar, tillsammans med
förväntningar på elever, personal och i
förekommande fall elevernas föräldrar. Samtidigt
som målet att uppnå harmoniska, uppfyllda och
lyckliga samhällen är de samma, erbjuder
läroanstalter en omedelbar tillgång till studier och
främjande av social filosofi.

De aktiviteter som föreslås i detta avsnitt stöder
personalutveckling av specifika kunskaper och
färdigheter.

De viktigaste ämnena som behandlas i denna
modul är:

• Definiera social filosofi

• Förstå och utveckla sociala relationer och
kulturell medvetenhet, inklusive politiska och
ekonomiska och pedagogiska faktorer

Denna modul uppmuntrar till förståelse för specifika
strategier och teman för att utveckla fredliga
levnadsförhållanden, respekt, dialog och debatt och
fredlig konfliktlösning i en mångkulturell kontext.

Ämne 1

Social filosifi

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

Aktivitet 1

Dela in deltagarna i grupper.

Läraren visar citatet ovan och delar ut en kopia av
mindmap-exemplet till varje grupp.

Deltagarna ombeds sedan att fylla tankekartan med
vad de uppfattar som en definition av social filosofi.

Varje grupp ombeds sedan att lämna synpunkter på
sin tankekarta och motivera sina val.

Teman som sociala relationer och kulturell
medvetenhet, politiska, ekonomiska och
pedagogiska faktorer bör diskuteras som en del av
återkopplingen för att se till att gruppen kommer till
en gemensam förståelse för att social filosofi i
huvudsak kan ges via sociala och etiska
värderingar. Men med ett så brett utbud av
diskussionsområden, varav de flesta kan vara
flytande och föränderliga, kan en perfekt definition
vara svårfångad.

Varje grupp bör uppmuntras att lägga till på sin
karta efter feedback från de andra grupperna och
eventuella ytterligare element som föreslagits av
läraren.

Social filosifi workshop
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Aktivitet 2

Dela in deltagarna i grupper.

Tränaren delar ut ett stort pappersark till varje
grupp.

En bild skapas sedan av varje grupp, som
visualiserar en idealmodell, av hur en skola som
främjar sociala värderingar ser ut och känns.

Grupperna uppmuntras att använda sin tankekarta
för att informera om sin bild.

Varje grupp ombeds sedan att presentera sin bild av
den ideala skolan som förklarar hur de har kommit
fram till sin plan.

När alla displayer har presenterats, placeras de i
rummet.

Läraren ger dem sedan en uppsättning post-it-
lappar i olika färger som anger följande:

Grön: vi gör det redan i vår skola

Blått: vi gör inte detta i vår skola

Rosa: en strävansidé som vi vill göra i vår skola

Varje deltagare ombeds sedan att gå tillbaka till alla
bilder och placera post-it-lapparna enligt deras
individuella praktik.

Läraren leder sedan en reflekterande diskussion om
nuvarande praxis i skolan för att uppmärksamma
eventuella luckor och hur dessa kan fyllas.

Material

• Färgade post-it-lappar

• Markörer

• Pennor och färgade blyertspennor

• Blädderblock

• Tejp

Tänk på

De inledande aktiviteterna bör uppmuntra
deltagarna att reflektera och bygga vidare på sin
egen förståelse av social filosofi.
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Ämne 2

Sociala relationer och kulturell
medvetenhet

Social filosofi kan betraktas som en brygga mellan
sociologi och filosofi, tydliggörande att social filosofi
delar likheter och ömsesidiga idéer med sociologi.
Tyngdpunkten inom social filosofi lutar sig mer mot
att tolka det sociala fenomenet i termer av etiska
principer och strävar efter att uppnå social nytta.
Det finns en stark känsla av att fastställa och följa
de rådande moraliska värderingarna i strävan efter
gemensamt välbefinnande.

För att hjälpa deltagarna att uppskatta hur skolan
har en avgörande roll när det gäller att ge varaktiga
och konsekventa möjligheter att påverka nuvarande
och framtida utveckling, ska en rad
uppgiftsbaserade aktiviteter tillhandahållas som
kommer att stödja deltagarna i att reflektera över
vardagspraktik och främjande av social filosofi.

Aktivitet 1

Dela in deltagarna i grupper.

Tränaren visar bilden "Compass Rose" (Tide global
Learning) och förklarar att kompassen ger den ram
som kommer att hjälpa dem att utmana
uppfattningar och uppmuntra dem att ställa frågor
om specifika utredningsområden.

Grupperna ges sedan ett papper och uppmanas att
återskapa en förenklad version av kompassen och
se till att den har följande fyra rubriker:

• Natuenr: miljöförändringar

• Sociala: förändringar för människor och hur de
lever

• Ekonomiska: förändringar som involverar
pengar

• Vem beslutar? Vem fattar beslut om
förändringarna?

Varje grupp ges en bild som skildrar olika sociala
situationer. De uppmanas sedan att starta en
diskussion om deras bild de fått. Till exempel:

• Vad händer i bilden?

• Vad är det första intrycket?

• Vilka är dina initiala antaganden?

• Hur får den här bilden dig att känna?

• Är alla i din grupp överens om ovanstående eller
har du andra tankar och idéer?

Därefter ombeds deltagarna att diskutera och
formulera frågor kring de fyra teman i kompassen.
Till exempel:

Vilken inverkan på miljön kan bilden skildra? Vem
kunde fatta beslut som resulterade i den sociala
situation som avbildas i bilden? Hur påverkas den
ekonomiska situationen?

Grupperna får tid att slutföra uppgiften, varefter de
sedan byter bild med en annan grupp och uppgiften
upprepas.

Grupperna ombeds sedan att dela med sig av sina
frågor om varje bild de givits och får möjlighet att
identifiera hur, baserat på livserfarenhet,
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förkunskaper, antaganden etc. deras tolkning av
stimulansen kan skilja sig åt och de ges möjlighet
att ändra sin fråga eller ifrågasätta frågor.

Gruppen som helhet ges möjlighet att reflektera och
ställa ytterligare frågor och att göra ytterligare
kommentarer.

Deltagarna kan finna denna uppgift särskilt
utmanande baserat på individuell livserfarenhet och
på social, kulturell och ekonomisk bakgrund.

Läraren bör sedan leda en diskussion om
uppskattning av kulturella skillnader genom kritiska
frågor och debatt.

Samtidigt, även om det inte kanske är en självklar
utgångspunkt för barn, kan diskussionen kring
effekterna av ekonomi inom samhällena inte
överskattas. Att återvända till idén om social filosofi
där strävan efter sociala sammanhållning och lycka,
fördelningen av rikedom, lika eller på annat sätt, kan
vara en avgörande faktor för att uppnå eller fallera
detta mål. Dessutom, så mycket som vi är sociala
bidragsgivare i känslomässig och andlig
bemärkelse, är vi (i huvudsak) sociala bidragsgivare
i en ekonomisk bemärkelse; baserat på den
verklighet att pengar har blivit en universell
växlingsvaluta för så många komponenter som kan
utbytas inom ett samhälle.

Dessutom, eftersom de flesta samhällen genom
historien har haft någon form av urskiljbart styre,
och fortsätter att ha det, är en medvetenhet om
politiska strukturer och rörelser fördelaktigt för alla
forskare i social filosofi. I ett idealt scenario skulle
de politiska ledarna i alla samhällen (lokalt,
nationellt och internationellt) reflektera och främja
de värden som åligger samhället. Motiv för att göra
något annat kan belysa våra uppfattningar om
samhällen och samtidigt hjälpa oss att
omstrukturera våra samhällsfilosofier för att uppnå
socialt välbefinnande.
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Aktivitet 2

Utifrån tänkande kring teman om social filosofi
(sociala relationer, kultur, ekonomi, politik och
utbildning), visar läraren följande citat:

"Små åtgärder, stor inverkan"

Deltagarna uppmanas att överväga innebörden av
ett sådant citat och jämföra och kontrastera sina
åsikter.

Medan deltagarna deltar i diskussionen ritar läraren
en bild av ett träd på ett blädderblock.

Varje deltagare uppmuntras sedan att fundera över
vilka handlingar de gör dagligen och hur detta kan
påverka deras sociala ansvar.

Deltagarna ges sedan löv-formade post-it-lappar
och uppmanas att tänka på en handling som de har
gjort under dagen som kan visa på deras sociala
ansvar.

Deltagarna ombeds sedan sätta lappen på konturen
av trädet som visas på väggen.

Deltagarna uppmuntras sedan att fundera över sina
framtida handlingar och att medvetet fundera över
om de skulle kunna göra något ytterligare som
hjälper till i det dagliga arbetet.

Läraren leder en diskussion om tanken att social
filosofi bygger på värderingar, vilket naturligtvis kan
skilja sig från kultur till kultur, finns det fortfarande
en stark känsla av att fastställa och följa de rådande
moraliska värderingarna i strävan efter gemensamt
välbefinnande. Detta ger idéer att individen som
agent med potential att påverka förändring, inom de
gemenskaper/samhällen som han/hon hör hemma. I
detta läge kan moraliska koder behöva
demonstreras för att visas vara överlägsna mer
potentiellt negativa impulser eller lärt beteenden.

Gruppen som helhet ges sedan möjlighet att ställa
ytterligare frågor och göra ytterligare kommentarer
och reflektera över hur de skulle kunna använda
verksamheten i sin egen utbildningsmiljö.

Material

• En kopia av kompassrosen:
https://globaldimension.org.uk/Resource/Develo
pment-Compass-Rose/ )

• Post-it-lappar

• Pennor och färgade blyertspennor

• Markörer

• Blädderblock

Tänk på

Instruktören bör hänvisa till riktlinjerna för
projektutbildningen när det är lämpligt och
nödvändigt.

Aktivitet 3

Läraren delar in deltagarna i grupper om fem om
det är möjligt och ger varje grupp ett stort
pappersark med formen av en hand på den.

Deltagarna ges sedan några minuter i sin grupp för
att tala om sig själva, sina intressen, de saker de är
bra på, deras favoritämnen, etc. Målet är att
identifiera något som är unikt för varje person.

Efter den inledande diskussionen, med hjälp av
stora pappersark, skriver varje deltagare på ett
finger i handen något som är unikt för dem själva.

Därefter ombeds deltagarna att diskutera och
identifiera något som de har gemensamt och skriva
detta på handens handflata.

Slutligen delar varje grupp sin "hand" med resten av
gruppen och läraren håller en diskussion om
skillnaderna mellan dem, de saker de har
gemensamt och även vikten av mångfald inom alla
grupper.

"Händerna" visas runt i rummet.
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Slutligen leder läraren en diskussion som
uppmärksammar att alla samhällen består av
grupper, där varje grupp är en sammanvägning av
individer. Det är också viktigt att notera att blotta
närvaron av individer inom 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
samhällena är förankrade i sociala interaktioner. När
individer börjar medvetet interagera, det är då
möjligt att observera beteendemönster eller sociala
relationer. De typer av relationer som observerats är
många och de kan inkludera oppositionella par som;
vänlig eller ovänlig, intim eller icke-intim,
inkluderande eller icke-inkluderande etc.

Material

• Pennor och färgade blyertspennor

• Markörer

• Blädderblock

Tänk på

Instruktören bör hänvisa till riktlinjerna för
projektutbildningen när det är lämpligt och
nödvändigt.

Aktivitet 4

Läraren ber deltagarna att sitta i en cirkel och
introducerar en kort film om en viktig bok.
Deltagarna ombeds att fundera på några av de drag
en sådan bok kan ha.

Läraren skriver svaren på ett blädderblock.

Sedan visas klippet:

https://www.youtube.com/watch?v=IS6F2EBWyk4

Berättelsen handlar om en lista med föremål och
naturfenomen (sked, gräs, regn, etc.) och deras
viktigaste egenskaper.

Läraren ber deltagarna att tänka på kvaliteter och
syften för varje objekt som presenteras i berättelsen
och att konstruera en anledning till varför det kan
vara viktigt och speciellt.

Läraren ställer följande frågor:

• Vilka skäl var fakta?

• Vilka tankar berättar om hur det ser ut?

• Vilka tankegångar berättas om vad den gör?

• Vilka skäl fick dig att undra?

• Vilka anledningar överraskade dig?

Ledaren leder en diskussion kring vad som kan vara
viktigt om en själv oavsett hur litet och obetydligt det
kan vara.

Därefter ombeds deltagarna att tänka och skriva en
kort text med titeln "Det viktiga med mig".

Texterna skulle kunna användas för att skapa en
stor bok som skulle fira mångfalden i den sociala
gruppen.

Gruppen som helhet ges sedan möjlighet att ställa
ytterligare frågor och göra ytterligare kommentarer
och reflektera över hur de skulle kunna använda
aktiviteten i sin egen verksamhet.
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