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Partners
Projektet genomförs av en blandning av fyra skolor, en 
utbildningsarrangör, en lokal kommun, en kulturell stiftelse 
och en VHS (AE) som alla är baserade i sex länder. 
Dessa länder har en nyckelroll i Europa, särskilt när det 
gäller migranters och flyktingarnas situation för både 
inkommande och utgående migration. Vårt samarbete 
kommer också att säkerställa att projektresultaten kan 
anpassas och användas av andra organisationer i Europa 
eftersom de bygger på ett europeiskt fokus.

 

CAPs
Children As Philosophers

Projektöversikt
Detta KA2 strategiska partnerskapsprojekt är ett 
samarbete mellan åtta partners från sex länder som 
arbetar tillsammans för att utveckla och dela med sig av 
sina kunskaper och färdigheter för att: “göra det möjligt 
för eleverna att engagera sig i en kreativ process inom en 
kollaborativ och stödjande gemenskap “. 

Primärt fokus
Projektet syftar främst till: 
• att öka nyckelkompetenser hos barn så att de ska 

kunna delta och bidra till ett mångkulturellt samhälle.
• att utveckla en säker och konkret metodik som 

använder metoder för att stödja utveckling av 
grundläggande färdigheter genom att använda 
frågebaserade filosofiska färdigheter och kreativt 
tänkande.

• att ge personal en rad färdigheter, nyckelprinciper 
och relevanta metoder.

Projektet riktar sig till en publik på omkring 10000 
anställda och elever. Viktiga målgrupper är lärare, 
utbildare, rådgivare och beslutsfattare som kommer att 
se till att resultaten integreras i ett bredare sammanhang 
och garanterar hållbarheten i dess verksamhet och 
resultat.

Barn som filosofer syftar till att främja och erbjuda en 
innovativ metodik inom filosofi med barn som specifikt tar 
upp social inkludering. Intresset för detta tema ökar då  
filosofi är ett användbart verktyg som stöder utvecklingen 
av kritisk och social kompetens hos barn och tonåringar, 
vilket gynnar genomförandet av en ny form av kollektiva 
åtgärder. Inspirerade av värderingar som värdegrund, 
respekt, dialog och debatt. Filosofi och kreativt tänkande 
är viktiga verktyg för att utveckla strategier för fredlig 
konfliktlösning, särskilt i ett mångkulturellt sammanhang.
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Undersökning  
 
Översikt
Forskningsmetodiken har utvecklats av partners för att 
stödja identifieringen av de tio bästa aktiviteter som 
eleverna har genomfört under sina filosofiska samtal 
och kreativt tänkande aktiviteter. Under projektets första 
etapp kom parterna överens om att elever skulle bidra till 
insamling av data. I de fall där barnen var för unga för att 
genomföra undersökningarna själva, samlade lärare data 
efter observation och fokusgrupper, vilket innebar ett bra 

exempel på elever.

Verktyg 
Forskningen genomfördes med hjälp av ett 
enkätundersökningsformulär, som innehöll en uppsättning 
nyckelfrågor som syftade till att undersöka barns tankar 
och känslor. De tio bästa aktiviteterna som valts genom 
undersökningen, beskrivs i detalj med hjälp av en mall 
och en undersökningsrapport sammanställdes för att 
sammanfatta de viktigaste fakta och resultat. 

?
Fig 1: Nyckelfrågor för elever och personal

Fig. 2: Undersökningsrapport

Fig. 3: Goda exempel - mall



Forskningsanalys 
 
Viktiga frågor som undersökts:
Antal undersökta elever:

Sammanlagt 358 elever i åldrarna 3 till 12 år..

Vem genomförde undersökningen:

Utifrån den forskningsmetodik som utvecklats av 
partners, var grupper av elever i åldrarna 9 till 12 år 
direkt engagerade i att genomföra undersökningen. Ett 
“undersökningsteam” genomförde analysen, efter att ha 
tränats av lärare, i fyra av de sex skolorna inblandade. 
I de andra två skolorna genomförde lärarna eller de 
pedagogiska samordnarna undersökningen på grund 
av barnens unga ålder.

Vilka aktiviteter har undersökts?

Syftet med undersökningen var att identifiera goda 
exempel vid filosofiska övningar och hur barnens 
förmåga att ifrågasätta kan påverkas. Därför har 
en mängd olika aktiviteter och spel i olika ämnen 
undersökts inklusive 10-stegs metodik och sokratiska 
samtal. Gemensamma aktiviteter undersökta i skolorna 
var “Utopia Island”, tankeexperiment (undersökta både i 
Italien och Bulgarien), och reflektion om “vänskap” (som 
utfördes och genomfördes i Tyskland och Bulgarien), 
medan Rumänien och Storbritannien huvudsakligen 
fokuserarat på olika övningar med hjälp av metodik om 
filosofi för barn.
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ha och visa “respekt”. Dessutom diskuterades vikten av 
att tillbringa tid med familjen och mindre tid på Internet.
Barnen pratade om vikten av att se efter planeten och 
följderna om de inte gjorde det. Slutligen berättade 
barnen om hur de lärde sig att hantera sina emotioner 
och känslor. Hur man kan övervinna situationer; “vad 
ska jag göra om jag känner mig upprörd”; “livskunskap”. 
“att vara helt tyst utan distraktioner från din hjärna”.
De beskrev olika sätt för att lugna ner sig och “stressa 
ner”, att kunna kontrollera sina känslor och att inte tänka 
negativt.
Slutligen berättade barnen att ” små saker kan förändra 
dina tankar”.

 
Vilka var de viktigaste inlärningskanalerna enligt 
barnen?
 
De huvudsakliga inlärningsstimuli eller resurser som 
barnen förmedlade var:
• en karaktär med ett problem
• bilder/bilder
• citat från filosofer
• ett brev från någon med ett problem
• olika objekt
• användning av dilemman
• mystiska objekt.
Dessutom berättade de att lärarens rollspel, filmklipp, 
böcker och Internet för bakgrundsforskning också hjälpt 
till lärande i arbetet.

Vilka var de viktigaste känslorna som barnen 
rapporterade?

För alla barn som tillfrågades i de sex länderna stod det 
klart att barnen visade entusiasm, nyfikenhet och glädje 
i arbetet. De ökade sitt självförtroende och socialisering.
Men när man hanterar djupare ämnen så upplevde vissa 
barn även negativa känslor som vemod, påtryckningar 
och sorg.
I vissa andra fall började en del barn en inre reflektion 
om liv och död.
Andra känslor som rapporterades var farhågor om 
framtiden; att alla världens ledare inte nödvändigtvis 
var bra och att vissa saker inte nödvändigtvis är vad du 
tror att de är.
Barnen pratade om att inse att vuxna inte vet allt och att 
alla har olika idéer för framtiden och vikten av att göra 
goda och försiktiga val i en “oförutsägbar värld”.
 
Vilka var de viktigaste inlärningsaspekterna de rap-
porterade? 

Barnen rapporterade många inlärningsaspekter.
Främst gillade de grupparbete, turtagning, prata med 
varandra, lyssna på andra, vara social och lära av andra 
och bygga vidare på sina idéer.
Barnen reflekterade också över det faktum att det är bra 
att vara annorlunda och att människor ska vara nöjda 
med vem de är. Dessutom ansåg de att var och en har 
rätt att vara lycklig och att de alla har rätt att säga vad 
de vill säga, och dessutom bör de behandla andra så 
som de själva vill bli behandlade.
Barnen pratade om att känna sig “tacksamma” och att 



Vilka var de viktigaste aspekterna som barn skulle ha 
förändrat i aktiviteterna?

Barnen reflekterade över att de överlag inte skulle vilja 
förändra aktiviteterna. vissa aspekter noterades dock:
• börja med ett spel oftare
• ibland bör lärarna införa ett rättvisare system för 

turtagande
• mindre grupper.

Vissa barn rapporterade också att de ansåg att de borde få 
välja om de ville delta eller inte. Andra rapporterade dock 
att fler barn bör bidra och det bör finnas längre sessioner 
med mer tid för diskussion.
Några yngre barn sa att de filosofiska sessionerna borde 
vara “mindre skrämmande” och “inte tala om skrämmande 
saker”.
Andra förändringar som diskuterades var möjligheten till 
bakgrundsforskning inför en session och en del drama.

 

Personal berättade om hur de kände att verksamheten 
utmanade och stimulerade alla barn.

Overall, all staff agreed that the activities challenged and 
stimulated the children. 

The expertise and training of the facilitator is important 
is setting the pace and depth of the session, as well as 
questioning skills and the ability to move the session on to 
a natural close. 

They reported that the pace of the sessions could be 
extended so that a full philosophical enquiry could run to 
completion. 

One teaching assistant working with the younger children 
said that they enjoyed the work on the philosophers but 
sometimes the children found it difficult to understand the 
quotes used. However, this did not appear to be a problem 
with the older children.

In conclusion, the skills and competences of the facilitator 
are key to the success of each session. Therefore, training 
the facilitators is of vital importance to ensure that all 
children are adequately challenged and stimulated.

8

CAPs
Children As Philosophers



9

Staff evaluation and effectiveness of resources used

Personal berättade om hur de kände att verksamheten 
utmanade och stimulerade alla barn.
Sammantaget enades all personal om att verksamheten 
utmanade och stimulerade barnen.
Den expertis och utbildning pedagogen får är viktig för att 
fastställa tempo och djup i sessionen, samt kunna ställa 
frågor och ha förmågan att flytta sessionen till en elevnära 
nivå.

De rapporterade att takten i sessionerna kunde förlängas 
så att ett fullständigt filosofiskt samtal kunde slutföras.

En lärarassistent som arbetade med de yngre barnen sa 
att de tyckte om arbetet med filosoferna, men ibland fann 
barnen det svårt att förstå de citat som användes. Detta 
förefaller dock inte vara ett problem med de äldre barnen.

Sammanfattningsvis är de färdigheter och kompetenser 
som pedagogen har, nyckeln till framgången för varje 
session. Därför är utbildning av pedagogerna av avgörande 
betydelse för att se till att alla barn utmanas och stimuleras.



Goda exempel från Storbritannien
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Utomhusundervisning 
kontra
inomhusundervisning.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten ska utveckla elevernas förmåga att lösa 
problem och bygger på utmaningen att  ersätta ett 
traditionellt klassrum mot ett utomhusklassrum. 
Diskussionen innefattar en undersökning av vilka 
fördelar som finns med utomhuspiedagogik kontra 
inomhusundervisning.
Andra områden som kan beröras är djuruppfödning 
samt odling och försäljning av produkter.
Det kan även leda till etiska frågor såsom 
jordbruksindustrier och djurens välfärd.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber eleverna att sitta i en ring och börjar med 
en lek som uppvärmning. Syftet är att få eleverna att 
slappna av och få dem att lyssna, tänka och snabbt ge 
varandra respons. 

Läraren frågar eleverna:

Vad är bra med vår skola? Vad behöver vi ändra på?

Eleverna delger varandra sina tankar. Efter några 
minuter ber läraren eleverna att sluta sina ögon och 
reflektera över vad de hört.

Efter en minut ber läraren eleverna att dela sina tankar 
med en klasskamrat. 

Eleverna delar sedan sina tankar med resten av 
gruppen. 

Eleverna skriver ner en fråga som är inspirerad av deras 
tankar eller andra begrepp som kan kopplas till ämnet. 

Eleverna uppmuntras att tänka kreativt och djupt kring 
det problem och dilemma som är presenterat. 

Eleverna kan till exempel komma med frågor som: 

Ska vi ta bort vårt uteklassrum? 

Använder vi grönområdet tillräckligt? 

Behöver vi en parkering?

Därefter presenterar varje grupp sina frågor för resten 
av klassen och placerar dem i mitten av ringen så att 
alla kan se dem. 

Varje elev får två markörer och placerar dem på de två 
frågor som de anser passa bäst i en filosofisk diskussion. 

Läraren visar frågan med flest röster på tavlan. 

Eleverna uppmanas att föra fram sin åsikt och visa sin 
vilja att delta genom att placera sin hand i ringen. 

Läraren ska inte ingripa i detta skede utan endast leda 
diskussionen. 

Läraren kan skriva upp diskussionspunkter och 
begrepp på tavlan så eleverna kan  se dem. Detta blir 
en påminnelse och ett stöd i diskussionen. 

Slutligen avslutar läraren diskussionen och ber eleverna 
att delge varandra sina tankar för övriga i klassen om 
de så önskar.

Tematiskt område
Filosofi och kreativt tänkande 
Metakognition 
Social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
9 -10 år; 1 timma; upp till 30 
elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Problemlösning, kreativt 
tänkande, turtagning, 
samarbete, resonemang.

Material:
Papper och pennor, 
markörer.



Vinge  

Tematiskt område

Principer för filosofi 
och kreativt tänkande. 
Metakognition  
Social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
9 -10 år; 1 timma; upp till 30 
elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Ställa frågor, lyssna, 
turtagning problemlösning, 
empati samarbete, kreativt 
tänkande.

Material:

Video: Wing: The Thinking 
Shed

https://www.literacyshed.
com/the-thinking-shed.html;

Papper och pennor, 
markörer.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om?
Aktiviteten används för att fokusera på viktiga ämnen 
som mobbing, empati, omtanke, samarbete och att 
övervinna svårigheter. 

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber eleverna att sitta i en ring och börjar med en 
lek som uppvärmning. Syftet är att få eleverna att slappna 
av och få dem att samarbeta och medverka.

Därefter visar läraren videoklippet: Wing.

Efter att ha tittat på klippet ber läraren eleverna att sluta 
sina ögon och reflektera över vad de sett.

Efter en minut ber läraren eleverna att dela sina tankar om 
klippet med en klasskamrat. 

Eleverna delar sedan sina tankar med resten av gruppen. 

Eleverna sätter sig I små grupper och skriver ner en fråga 
som är kopplad till klippet.

Eleverna uppmuntras att tänka kreativt och djupt kring det 
problem och dilemma som är presenterat. 

Eleverna kan till exempel komma med frågor som: 

Är det alltid bäst att försöka göra saker på egen hand?

Vad kännetecknar en bra vän?

Är det bättre att flyga med en vinge själv eller dela två 
vingar med någon annan?

Hur långt skulle du gå för att hjälpa en främling?

Därefter presenterar varje grupp sina frågor för resten av 
klassen och placerar dem i mitten av ringen så att alla kan 
se dem. 

Varje elev får två markörer och placerar dem på de två 
frågor som de anser passa bäst i en filosofisk diskussion. 

Läraren visar frågan med flest röster på tavlan. 

Eleverna uppmanas att föra fram sin åsikt och visa sin vilja 
att delta genom att placera sin hand i ringen. 

Läraren ska inte ingripa i detta skede utan endast leda 
diskussionen. 

Läraren kan skriva upp diskussionspunkter och begrepp på 
tavlan så eleverna kan  se dem. Detta blir en påminnelse 
och ett stöd i diskussionen. 

Slutligen avslutar läraren diskussionen och ber eleverna 
att delge varandra sina tankar för övriga i klassen om de 
så önskar.
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Gåvan  

Tematiskt område

Principer för filosofi 
och kreativt tänkande. 
Metakognition  
Social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
7-8 år, 1 timma, upp till 30 
elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Ställa frågor, lyssna, 
turtagning problemlösning, 
empati, samarbete, kreativt 
tänkande.

Material:

Video clip: The Present 

https://www.literacyshed.
com/the-present.html

Papper och pennor, 
markörer.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten handlar om att ha ett funktionshinder; 
hur alla ska behandlas likvärdigt även om man är 
annorlunda.

Videoklippet handlar om en pojke som bara vill spela 
dataspel.

Han får en present, en hund med bara tre ben. Till en 
början behandlar han hunden illa, men efter ett tag 
börjar det visa sig varför han uppför sig på detta sätt.

Det här klippet kan användas som ett underlag i 
diskussioner kring djurens rättigheter och välfärd, 
medlidande, grymhet, empati och integration.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber eleverna att sitta i en ring och börjar med 
en lek som uppvärmning. Syftet är att få eleverna att 
fokusera och lyssna på varandra.

Därefter visar läraren videoklippet: The present.

Efter att ha tittat på klippet ber läraren eleverna att sluta 
sina ögon och reflektera över vad de sett.

Efter en minut ber läraren eleverna att dela sina tankar 
om klippet med en klasskamrat. 

Eleverna delar sedan sina tankar med resten av 
gruppen. 

Eleverna sätter sig I små grupper och skriver ner en 
fråga som är kopplad till klippet.

Eleverna uppmuntras att tänka kreativt och djupt kring 
det problem och dilemma som är presenterat. 

Eleverna kan till exempel komma med frågor som: 

Måste du tacka för saker som du inte tycker om? 

Är det ok att vara elak mot andra människor? 

Ska du behandla andra som du själv vill bli behandlad? 

Har alla rätt att vara glada? 

Är det ok att vara elak mot djur? 

Måste du vara snäll mot någon även om du inte tycker 
om personen?

Måste du vara tacksam för något som du inte vill ha? 

Varje elev får två markörer och placerar dem på de två 
frågor som de anser passa bäst i en filosofisk diskussion. 

Läraren visar frågan med flest röster på tavlan. 

Eleverna uppmanas att föra fram sin åsikt och visa sin 
vilja att delta genom att placera sin hand i ringen. 

Läraren ska inte ingripa i detta skede utan endast leda 
diskussionen. 

Läraren kan skriva upp diskussionspunkter och 
begrepp på tavlan så eleverna kan  se dem. Detta blir 
en påminnelse och ett stöd i diskussionen. 

Slutligen avslutar läraren diskussionen och ber eleverna 
att delge varandra sina tankar för övriga i klassen om 
de så önskar.



Är vi beroende av te-
knologi?
Tematiskt område

Principer för filosofi 
och kreativt tänkande. 
Metakognition  
Social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
7-8  år; 1 timma; upp till 30 
elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Ställa frågor, diskutera, 
debattera, övertalning, 
lyssna, turtagning 
problemlösning, samarbete, 
kreativt tänkande.

Material:

En bild som visar en person 
som är beroende av en 
mobiltelefon.

Papper och pennor, 
markörer.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten används för att inleda en discussion kring 
överanvändning av teknologi och hur vi har blivit 
beroende av den. 

Vilka är vinsterna? Vilka är nackdelarna?

Diskussionen ska uppmuntra eleverna att uttrycka 
sina åsikter. Debatten kanske kan få några av 
eleverna att förändra sin ursprungliga övertygelse 
genom att ta del av andras tankar kring orsaker och 
anledningar. 

. 

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber eleverna att sitta i en ring och börjar med 
en lek som uppvärmning. Syftet är att få eleverna att 
slappna av och stärka förmågan att lyssna och tala.

Därefter visar läraren bilden.

Efter att ha tittat på klippet ber läraren eleverna att sluta 
sina ögon och reflektera över vad de sett.

Efter en minut ber läraren eleverna att dela sina tankar 
om klippet med en klasskamrat. 

Eleverna delar sedan sina tankar med resten av 
gruppen. 

Eleverna sätter sig I små grupper och skriver ner en 
fråga som är kopplad till klippet.

Eleverna uppmuntras att tänka kreativt och djupt kring 
det problem och dilemma som är presenterat. 

Eleverna kan till exempel komma med frågor som: 

Hur lång tid är alltför lång tid att vara online? 

Borde vi prate mer med varandra? 

Kan du bli beroende av din telefon? 

Är “telefonlivet” på riktigt? 

Tillbringar vi tillräckligt mycket tid med våra familjer? 

Därefter presenterar varje grupp sina frågor för resten 
av klassen och placerar dem i mitten av ringen så att 
alla kan se dem. 

Varje elev får två markörer och placerar dem på de två 
frågor som de anser passa bäst i en filosofisk diskussion. 

Läraren visar frågan med flest röster på tavlan. 

Eleverna uppmanas att föra fram sin åsikt och visa sin 
vilja att delta genom att placera sin hand i ringen. 

Läraren ska inte ingripa i detta skede utan endast leda 
diskussionen. 

Läraren kan skriva upp diskussionspunkter och 
begrepp på tavlan så eleverna kan  se dem. Detta blir 
en påminnelse och ett stöd i diskussionen. 

Slutligen avslutar läraren diskussionen och ber eleverna 
att delge varandra sina tankar för övriga i klassen om 
de så önskar.
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Rödluvan och vargen  

Tematiskt område

Principer för filosofi 
och kreativt tänkande 
Metakognition 
Social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
4-7 år; ca 45 minuter, upp 
t.o.m. 30 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Kritiskt tänkande, 
omtänksamhet, kreativitet, 
samarbete, tänkande, 
ifrågasättande.

Material:

Boken om Rödluvan. En 
kort film om Rödluvan 
och vargen; En röd filt; en 
halmkorg, en handduk, post-
it-anteckningar och pennor. 

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Den här aktiviteten används för att hjälpa barn att 
koppla sin inlärning om hur man ska hålla sig säker, 
genom att omformulera en traditionell historia.

Berättelsen handlar om en ung tjej som ska besöka 
sin mormor i skogen, dock har mormor blivit uppäten 
av en varg som istället klätt ut sig till mormor.

Rödluvan upptäcker det i sista minuten, flyr och 
räddas av jägaren.

Genom att titta på ett kort filmklipp eller läsa boken 
kan man ha diskussioner med barnen om säkerhet, 
empati, kärlekshandlingar, skydd, ansvarsskyldighet, 
konsekvenser och ansvar.

Aktivitet – hur gör man?
Först frågar läraren barnen om de känner till den 
traditionella historien om Rödluvan och vargen.

Läraren berättar sedan historien med hjälp av en bildbok 
eller ett kort filmklipp.

Förklara sedan för barnen att de kommer att gå tillbaka 
i en tidsmaskin till den ödesdigra dagen för att försöka 
spara mormor.

Läraren placerar sedan barnen i ”tidsmaskinen” och 
anländer till Rödluvans hus där hon precis öppnar sin 
ytterdörr för att gå ut (barnen kan koppla sina strategier 
om hur de ska vara säkra här om de känner sig 
obekväma).

Barnen, i grupper eller individuellt, ombeds att rita saker 
eller skriva något att ge till Rödluvan som hon kan ta 
med i sin korg och som kan hjälpa henne när hon möter 
vargen.

Barnen delger sedan varandra sina föremål och klassen 
kan gruppera dem tillsammans, till exempel saker som 
kommer att döda eller skada, distrahera (tex mat) o.s.v.

Därefter diskuterar barnen de olika kategorierna 
av objekt och tar hänsyn till aspekterna av ansvar, 
konsekvenser och ansvar när de använder något av 
dessa objekt.

Efter en kort diskussion röstar barnen sedan om 
enskilda föremål.

De röstar genom att sätta sig på golvet runt det objekt 
de väljer.

Röstningen fortsätter sedan genom att man eliminerar 
de objekt som fått minst röster och så fortsätter man tills 
det bara finns två objekt kvar.

Slutligen ber läraren barnen att tänka ut så många FÖR 
& EMOT-argument som möjligt för att övertyga de andra 
klasskamraterna att deras objekt är det bästa valet.



Människor på zoo 

Tematiskt område
Principer för filosofi 
och kreativt tänkande 
Metakognition, Social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
4-7 år, ca 45 minuter, upp till 
och med 30 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Kritiskt tänkande, 
omtänksamhet, samarbete, 
kreativitet, tänkande, 
ifrågasätta, lyssna, ändra sin 
åsikt.

Material:

Bilder eller små leksaker av 
djur som finns på zoo.

Små människofigurer

Träblock/lego

Begreppskort

Post-it lappar och pennor.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Barnen står inför den ovanliga situationen att det 
är människor som är inlåsta i burar i en djurpark 
istället för djur. Denna aktivitet hjälper unga barn att 
fundera över de mänskliga rättigheterna, djurens 
rättigheter, makt, överlevnad, kärlek, girighet, rädsla, 
rollomvandling av mänskliga och djurens rättigheter 
samt empati. 

Aktivitet – hur gör man?
Utan att introducera vad aktiviteten ska handla om 
börjar läraren att bygga upp en zoo-layout med träblock 
eller Lego. Läraren lyssnar medan barnen pratar och 
ifrågasätter vad som händer, utan att kommentera eller 
reagera på det barnen säger. Sedan ställer läraren upp 
djuren på rad utanför djurparken. Barnen får sedan 
gissa om det är ett zoo och ställa frågor.

Läraren delar ut pennor och post-it lappar så barnen kan 
ställa frågor. När de ställer frågor och svarar varandra, 
se till att de gör det på ett respektfullt sätt.

Barn kan till exempel komma med frågor som:

Varför är djuren utanför?

Hur kan människorna komma ut?

Vem ska ta hand om dem?

Beroende på barnens ålder kan läraren visa upp 
begreppskort för att uppmuntra djupare tänkande och 
förståelse.

Begreppskorten kan innehålla begrepp som:

mänskliga rättigheter, djurs rättigheter, makt, överlevnad, 
kärlek, girighet, rädsla, rollomvandling.

Barnen kan sedan lägga till egna ord på begreppskorten.

Dessa kan användas som stimulans för att få en 
filosofisk diskussion.
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Lycka beror på oss själva 
(Aristoteles)  
Tematiskt område

Fiosofi och kreativt tänkande, 
metakognition, social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
Från 7 år, ca 45 min. upp till 
30 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Ställa frågor, lyssna, 
turordning, kritiskt tänkande, 
resonera.

Material:
Post it lappar, pennor, 
röstsedlar.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Den här aktiviteten hjälper unga barn att reflektera 
över vad som gör dem glada och vad som gör dem 
ledsna och varför.

Detta kan kopplas till förebyggande värderingsarbete 
och hur barnen vet vad som får de matt känna sig 
trygga.

Områden som kan beröras är; lycka, olycka, val, 
känslor, respect, trygghet.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber eleverna sitta I en cirkel och presenterar ett 
påstående på tavlan, t.ex. “lycka beror på oss själva” 
(Aristotelses)

Läraren ber eleverna blunda och reflektera över detta 
individuellt.

Efter någon minut får barnen samtala med en kamrat 
deras första tankar och åsikter kring detta påstående.

I tur och ordning presenterar sedan barnen sina tankar 
till resten av gruppen.

I små grupper får barnen sedan skriva frågor, inspirerade 
av påståendet. 

Barnen uppmuntras att tänka kreativt och djupt över de 
problem och dilemma som presenteras.

Därefter presenterar varje grupp sin fråga till resten av 
klassen och placerar sedan den i mitten av cirkeln så att 
alla kan fundera över det som star.

Frågor som läraren kan fråga barnen är: Tar vi till oss 
dessa idéer? Skapar vi dem? Kan vi ändra resultatet 
och vems val är det? Citat från barn kan vara: “När 
saker kommer in i mitt huvud, kan jag inte få ut dem” 
“Vill du vara glad eller inte? Det är upp till dig.” “Du kan 
styra dina känslor.” “Det är upp till dig.” “Jag måste stå 
upp för mig själv.” 

Efter en kort diskussion får varje barn två röstsedlar 
som de uppmanas att placera på de två frågorna som 
de anser vara bäst för en filosofisk diskussion. 

Frågan som fått flest röster visas på en tavla av läraren. 
Barn uppmuntras att ge sin synvinkel på frågan och de 
får anmäla sin vilja genom att placera sin hand i cirkeln. 
Läraren bör inte ingripa på detta stadium utan bara vara 
en underlättare för diskussionen. 

Läraren kan skriva upp diskussionspunkter / begrepp 
på en vit kartong som barnen kan fundera över. Detta 
bidrar till att påminna barnen om deras diskussion. 
Slutligen avslutar läraren diskussionen genom att 
barnen I tur och ordning får saga en sista tanke om de 
vill göra det.



Vi är tänkarna 

Tematiskt område

Principer för filosofi 
och kreativt tänkande 
Metakognition  
Social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
6-7 år, ca 45 miuter, upp till 
och med 30 elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Samarbete, kritiskt, 
omhändertagande 
och kreativt tänkande, 
ifrågasättande.

Material:

Post-it lappar, pennor,  

flipchart; 

Filmklipp: Hemsk historia: 
“Vi är tänkarna” https://
www.youtube.com/
watch?v=u1g7sLcudss

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten uppmuntrar barn att tänka över tänkarna 
(filosofer).

Vem är tänkarna? Vad gör de? Vad är det som gör 
dem till filosofer? Är vi filosofer?

Den här stunden behandlas teman som sanning, 
förändring, förståelse, utomstående influenser, 
utbildning och uppförande.

Aktivitet – hur gör man?
Barnen får sitta I en ring och sedan titta på videoklippet.

LÄraren frågar barnen om de känner igen någon av 
filosoferna i videoklippet.

Därefter introducerar läraren den grekiska filosofen 
Thales genom att skriva hans citat på tavlan eller på ett 
flipcard “ Det svåraste som finns i livet är att förstå sig 
själv”.

Barnen uppmanas att blunda och tänka över citatet

På post-it lappar får barnen sedan skriva 1 sak som 
de vet om sig själva. Barne får sedan delge varandra I 
gruppen. Därefter får barnen placera sig i temagrupper 
utifrån teman som uppförande, personlighet, möjlighet,  
gruppen vad de har skrivit.

Barnen ligger i en stor cirkel och diskuterar dessa teman 
i förhållande till citatet.

De uppmanas att uttrycka sina åsikter genom att placera 
sin hand i cirkeln.

Läraren fungerar som handledare och bidrar inte vid 
diskussionerna på annat vis än att sammanfatta idéer 
och föra diskussionen vidare.

Slutligen kan barnen erbjudas att presentera sina sista 
tankar kring diskussionen.

18



19

Varför förstör vi vår 
värld? 
Tematiskt område

Principer för filosofi 
och kreativt tänkande 
Metakognition  
Social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
Ålder – 6-7 år, ca 50 minuter, 
upp till 30 elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Fråga, respektera och 
resonera, lyssna, observera.

Material:
Bild av jorden, koncepttkort, 
pennor, papper, markörer.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet är användbar för att hjälpa små barn 
att förstå människors inverkan på vår värld, globala 
problem, konsekvenser och vårt ansvar. 

Begrepp som också kan hanteras inkluderar: 
sanning, arbete, mod, plikt, rikedom och överlevnad.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber barnen sätta sig i en cirkel och visar dem en 
bild av världen: hälften frodig - hälften ödemark.

Efter att ha studerat bilden ber läraren barnen att stänga 
ögonen och reflektera individuellt på vad de har sett.

Efter en minut uppmanar läraren barnen att dela med 
sig av sina första tankar kring bilden.

Barnen delar sedan sina första tankar med resten av 
gruppen. 

I små grupper uppmanas barnen att skriva en fråga 
inspirerad av bilden eller några begrepp runtom det. 

Barnen uppmanas att tänka kreativt och djupt om de 
problem och dilemma som presenteras.

Till exempel kan barnen komma upp med frågor som:

Varför är Jorden förstörd?

Varför finns det en bra värld och en dålig värld?

Hur kan vi göra för att världen ska vara ett säkert ställe?

Hur kommer världen att se ut om vi inte ser efter den?

Kan världen förändras?

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

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

Frågan med flest kort visas på en tavla av läraren.

Barnen  uppmanas att berätta om sin synvinkel och att 
bidra genom att placera sin hand i cirkeln. 

Läraren bör inte ingripa på detta stadium utan bara vara 
ett stöd i diskussionen.

Läraren kan skriva upp diskussionspunkter / begrepp 
på en vit kartong för barnen att tänka på. Detta hjälper 
till att påminna barnen om deras diskussion.

Slutligen avslutar läraren diskussionen och uppmanar 
barnen att i sin tur erbjuda sina sista tankar om de vill 
göra det.



Pandoras box 
 
Tematiskt område

Principer för filosofi 
och kreativt tänkande 
Metakognition 
Social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
9-10 år, ca 1 h, upp till 30 
elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Ställa frågor, kreativt 
tänkande; turtagning; 
samarbete; resonemang.

Material:
AEn stängd låda med en 
nyckel, papper och pennor, 
en whiteboard, markörer.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten används för att utveckla barnens 
problemlösningsförmåga och bygger på att använda 
den grekiska mytologiska karaktären  Pandora.

Den grekiska myten berättar sagan om lådan som 
innehåller problem och olycka för mänskligheten. 
Zeus visste att Pandora inte kunde stoppa sig från 
att öppna lådan speciellt eftersom han hade förbjudit 
det.

Aktiviteten inleds med en  presentation av karaktären 
Pandora som konfronteras med en låst låda med en 
lapp som säger: “Öppna inte”.

Pandora står inför ett dilemma om huruvida lådan 
ska öppnas eller inte och vilka följder det ger.

Aktiviteten syftar särskilt till att ta itu med ämnena 
respekt, girighet, beskydd och att uppmuntra barn 
att titta på saker utifrån andras perspektiv då barnen 
diskuterar om Pandora ska öppna asken eller inte.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber barnen att sätta sig i en cirkel runt en låst 
låda med en lapp som säger: “Öppna inte”.

Läraren spelar rollen som Pandora.

Läraren uppmanar barn att stänga sina ögon och att 
tänka på vad hon ska göra.

Efter några minuter inbjuder läraren eleverna

att prata i par och diskutera dilemmat.

Sedan får de diskutera sina  tankar i tur och ordning.

I små grupper bestämmer sedan barnen en filosofisk 
fråga som kommer från tankar kring den låsta lådan.

Barn kan till exempel komma med frågor som:

Vilka dåliga saker kan hända om vi öppnar lådan?

Ska människor agera utifrån sin nyfikenhet?

Hur destruktiva kan människor vara omedvetet?

Barnen presenterar sina skriftliga frågor till gruppen och 
lägger dem på golvet i mitten av cirkeln.

Barn ges sedan markörer och uppmanas att placera 
dem på de frågor som de helst skulle vilja diskutera.

Frågan med de flesta rösterna väljs sedan till diskussion.

Läraren visar frågan och den filosofiska diskussionen 
börjar.

Barn uppmanas att berätta om sin synvinkel och bidrar 
genom att placera sin hand i cirkeln.

Läraren kan spela in dessa tankar för användning efter 
lektionen. 

Slutligen har varje barn möjligheten att uttala sig i 
diskussionen och sedan sammanfattar läraren debatten 
och avslutar den.
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Inget överskott 

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten ska hjälpa eleverna att diskutera specifika 
filosofiska citat och diskutera filosofernas tankar. I 
denna aktivitet används citatet från Solon “ingenting 
för mycket”.
Från ett verkligt föremål, som ett torn av träblock, 
uppmanas barn att observera vad som händer om 
de kommer nära gränsen eller bygger för högt så det 
rasar.
Eleverna upplever detta genom att få observera vad 
som händer om de fortsätter att bygga ett torn av 
träklossar och riskerna de tar genom  att fortsätta 
bygga tills det kan falla.
Verksamheten uppmuntrar barnen att tänka på 
begreppet “för mycket” som sedan revideras av 
lärarna under en tidsperiod för att stimulera en djupare 
reflektion över tanken på gränser och uppmuntrar 
eleverna till att tänka på konsekvenserna av att tänja 
på gränserna.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber eleverna sitta i ring och börja lektionen med 
att berätta följande historia:

 “Jag har hittat ett papper med en mening som skrivits 
av en gammal vis man. Jag behöver din hjälp för att 
kunna förstå den ordentligt.

Citaten som står på är: inget för mycket.

Vad betyder det, enligt dig? “

Eleverna får fritt uttrycka och dela sin åsikt med gruppen.

För att introducera begreppet “för mycket” ombeds 
barnen att bygga ett torn så högt som möjligt med hjälp 
av de träblock som finns i mitten av ringen.

De börjar bygga tornet och så snart ett torn faller frågar 
läraren barnen:

Vad hände med tornet?

Varför föll det?

Visste du att det var på väg att falla?

Hur märker vi att tornet kommer att falla ner?

Läraren ber därefter eleverna återigen bygga ett torn 
och observera och beskriva vad som händer strax 
innan det faller ner.

Efter en kort diskussion uppmanar läraren barnen att 
uppmärksamma när de hör ordet “för mycket”, i skolan, 
hemma etc. de följande dagarna.

Några dagar senare tas frågan upp igen och eleverna 
får rada upp när och hur de har hört ordet “för mycket”. 
Läraren diskuterar då följande frågor med dem:

”Vart var du när du hörde ordet “för mycket”?

Vad hänvisade det till?

Vem sa det och varför?

Tror du att det verkligen var “för mycket”? Om så är 
fallet, varför?”

Läraren uppmärksammar också under dessa dagar när 
eleverna själva använder ordet “för mycket”, till exempel 
när de säger “det är för mycket ljud i klassrummet” och 
uppmanar barnen att märka situationerna själva och 
diskutera dem med hjälp av ovanstående frågor.

Processen upprepas under en veckas tid och aktiviteten 
avslutas med läraren som sammanfattar de viktigaste 
punkterna i diskussionerna som varit under veckan.

Tematiskt område
Filosofins principer, 
metakognition.

Ålder, tid, gruppstorlek
4/5 åringar, 1 timme, grupper 
av 6 till 12 elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Lyssna och debattera, 
samarbeta, spekulera och 
förutse de möjliga resultaten 
av en åtgärd. Analysera vad 
som händer när en situation 
skjuts till dess yttre gräns.

Material:

Träblock, byggklossar, 
musikinstrument, en 
röstinspelare [för att spela in 
konversationer som sedan 
kan transkriberas].
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På jakt efter 
självständighet
Tematiskt område

Filosofins principer, 
metakognition.

Ålder, tid, gruppstorlek
4/5 år, 1 timme, grupper av 6 
till 12 elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Argumentation, utvecklande 
av självmedvetenhet och 
självbild, skapa samband, 
lyssna på varandra.

Material:

Bilder av vardagliga 
situationer / föremål som 
barnvagn eller barncykel etc. 

En röstinspelare för att spela 
in konversationer som sedan  
kan transkriberas.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Verksamheten, som bygger på Immanuel Kants 
uppfattning om att barn lär sig att gå på egen hand, tar 
upp självständighetsämnet genom att uppmuntra barn 
att dela med sig av erfarenheter, diskutera i grupper 
och hjälpa varandra att lära sig strategier för att bli mer 
självständiga. 

Syftet med aktiviteten är att övervinna tankar som “Jag 
kan inte göra det nu” =” jag kommer aldrig att kunna 
göra det “och reflektera över hur ”för svårt” blir ”lätt” 
genom hjälp från andra, träning och att ge det tid. 

Aktivitet – hur gör man?
I en ring ombeds barnen sitta och tänka på exempel 
på saker som visade sig vara svåra att göra när de 
var yngre, som att prata, gå, skriva och etc. Läraren 
kan använda vissa bilder som stimulans för denna 
introduktionsaktivitet.

Läraren skriver eller ritar några av de exempel som ges 
av barnen på tavlan och delar dem i tre kategorier:

1. Saker som vi lär oss snabbt, första gången vi 
försöker

2. Saker som vi lär oss långsamt, steg för steg

3. Saker som ingen någonsin kommer att kunna lära 
sig att göra

Efter en kort diskussion ombeds barnen att tänka på 
strategier som de har använt för att lära sig att göra 
något nytt och om de hade fått hjälp, vem  som hjälpte 
dem och hur.

Barnen får bilda grupper som heter “labs” där de kan 
dela egna strategier som används för att lära sig något 
nytt och att lära varandra hur man testar att göra något 
nytt.

Under de följande dagarna ber läraren barnen att 
diskutera riskfyllda / icke-riskfyllda aktiviteter och dela 
upp de exemplen enligt följande:

• icke-farliga aktiviteter

• tvivelaktig aktivitet

• farliga aktiviteter

Processen upprepas under en veckas tid och aktiviteten 
avslutas med läraren som sammanfattar de viktigaste 
punkterna som tagits upp i diskussionerna under 
veckan.
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Utopi och andra glada 
platser

Tematiskt område Filosofins principer.

Ålder, tid, gruppstorlek
4/5 år, 1 timme, grupper av 6 
till 12 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Argumentation, samarbete, 
spekulation, beslutstagande 
i grupper, konflikthantering 
och kontrasterande idéer 
gentemot ens egen åsikt.

Material:

Kartor över en öde ö, en 
jordklotsmodell, en liten 
modell av en segelbåt, kartor 
på utomhusplatser som t.ex. 
en trädgård, papper och 
pennor

En röstinspelare för att spela 
in konversationer som sedan 
kan transkriberas.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten är baserad på ett av de mest utmanande 
och antika filosofiska experimenten “Utopia”.  
Verksamheten syftar till att utveckla barnens förmåga 
att dela med sig av idéer, att lyssna på varandra 
och hitta sätt att förmedla samt se saker från olika 
synvinklar. 

Dessutom uppmuntras barn att reflektera över etiska 
teman som: vad som är viktigt och nödvändigt/vad som 
inte är, hur man beter sig i vissa situationer, känslan 
av rättvisa och olika former av regeringar. Med hjälp 
av bilder och föremål som kartor, segelbåtmodell etc. 
uppmuntrar aktiviteten barnen att diskutera i grupper. 

“Utopia” - en välkomnande, bekväm och glad 
imaginär plats. “

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber barnen sitta i en ring och visar en karta som 
hjälper dem att föreställa sig att de bara har hamnat på 
en öde ö.

Barnen får då frågan hur de kan skapa en bekväm och 
bra plats att leva i:

Vilka behov behöver tillfredsställdas?

Vilka funktioner finns på ön?

Vilka saker som är vanliga för oss borde inte finnas ön?

Hur ska vi bo på ön, alla tillsammans i byar eller 
utspridda över hela ön?

Får alla bo där de vill?

Finns det några regler?

Kan vuxna bo på ön?

Vad ska man göra om en båt med främlingar, män, 
kvinnor och barn plötsligt kommer till ön?

Läraren frågar frågorna en efter en, så att alla barn har 
chansen att dela sina tankar, göra samband mellan 
svaren och stimulera en reflektion över kontrasterande 
idéer.

Under samtalet ger läraren inga kommentarer om barns 
idéer, men lyfter fram de olika synvinklarna och ber 
barnen att debattera dem djupare beroende på deras 
reaktioner.

Vid slutet av aktiviteten ber läraren att barnen ska rita 
sin egen ö. På det här steget kan barnen ändra sig från 
sin första idé vilket även kan leda till nya diskussioner.

Verksamheten kan också anpassas till en mindre 
plats. Till exempel: Vad skulle den perfekta trädgården, 
biblioteket, lekplatsen vara? Är det möjligt att föreställa 
sig en plats där det bara finns glada människor? Vilka 
egenskaper skulle den platsen ha?

Barnen jämför sina svar och idéer och slutligen 
sammanfattar och avslutar. 
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Vård och “känsla av 
proportioner” 
Tematiskt område Filosofins principer.

Ålder, tid, gruppstorlek
5 år, 1 timme, grupper om 6 
till 12 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Lyssna och debattera, 
samarbeta, analysera 
egenskaper hos 
naturfenomen och mänskliga 
relationer, göra samband 
mellan exempel och 
situationer samt att kunna 
ändra sin egen synvinkel.

Material:

Krukor, jord, frön.  En 
röstinspelare för att spela in 
konversationer som sedan 
kan transkriberas.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten uppmuntrar barnen att reflektera och dela 
tankar om begreppet “att ta hand om”.

Verksamheten använder samtal och praktiska 
aktiviteter för att hjälpa barnen att utveckla en känsla 
av omsorg.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren sätter sig i ring tillsammans med barnen och ber 
dem hjälpa henne att förstå betydelsen av följande mening 
från Aristoteles:

“En växt kan lida och dö både från överskottet av vissa 
näringsämnen, värme eller vatten samt bristen på dem.”

Läraren ber barnen därefter att diskutera dessa frågor:

Håller du med om detta uttalande?

Varför?

Om du håller med, varför tror du att detta fenomen finns?

Diskussionen hålls igång i ca 30 minuter.

Läraren ritar ett därefter 3 kolumner med följande rubriker:

Brist Föremål som 
behöver tas 
hand om

Överskott

tänka på vad som behövs för att fröna ska växa. Läraren 
skriver eller ritar barnens idéer som föreslagits under 
rubriken ”Föremål som behöver tas hand om”. 

Då frågar läraren barnen vad som skulle hända om några 
av handlingarna uteblir samt listar deras svar i den vänstra 
kolumnen. Om det blir ett överskott av behoven listas 
detta i den högra kolumnen. Ett exempel på aktiviteten är 
följande:

Brist Föremål som 
behöver tas 
hand om

Överskott

Vattenbrist
Inget solljus 

Planta För varmt vatten
För kallt vatten
För lite vatten

Läraren ber barnen att identifiera andra saker som behöver 
vård och omsorg och som kan leda till brist eller överskott. 
Exempel från barn kan listas i kolumner enligt föregående 
exempel:

Brist Föremål som 
behöver tas 
hand om

Överskott

Klassrummet
Parken
Mig själv
Vänner
...
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Tidens mysterium  

Tematiskt område
Filosofins principer, 
metakognitiv förmåga.

Ålder, tid, gruppstorlek
5 år, 1 timme, grupper av 6 
till 12 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Lyssna och diskutera, 
samarbeta, analysera 
egenskaper hos 
naturfenomen och mänskliga 
relationer, skapa samband 
mellan exempel och olika 
situationer, synpunkter.

Material:

Klockor, timglas, brännare

En röstinspelare för att spela 
in konversationer som sedan 
kan transkriberas.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten hjälper barnen att tänka på skillnaden 
mellan mätbar tid och uppfattning om tid. För att 
hantera detta ämne är barnen ombedda att svara 
på frågor om vardagliga handlingar och tidigare 

erfarenheter.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber dem att diskutera följande frågor:

Hur går tiden framåt när vi är uttråkad?

Hur går tiden framåt när vi trivs?

Efter en kort diskussion visar läraren barnen ett timglas 
som förklarar att det är ett verktyg för att mäta tiden.

Efter denna förklaring ombeds barnen att sitta stilla och 
tysta i 5 minuter.

Efter att tiden har gått frågar läraren:

Vad kände du?

Hur kändes tiden, snabb eller långsam?

-Varför?

Läraren uppmuntrar barnen att uttrycka sin åsikt.

Läraren engagerar sedan barnen i ett spel/rolig aktivitet 
under samma tid.

Efter att tiden har gått frågar läraren:

Hur kändes tiden, snabb eller långsam?

Varför?

Läraren uppmuntrar barnen att uttrycka sin åsikt.

Efter aktiviteterna sammanfattar läraren tillsammans 
med barnen och listar de situationer där de tyckt tiden 
gått långsamt och snabbt.

Verksamheten kan också genomföras med föräldrar 
och svaren de ger kan då jämföras med barnens.

Dessutom kan vuxna ges olika frågor för att stimulera 
sitt tänkande:

Situationer när tiden gick för långsamt för mig som barn.

Situationer när tiden gick för fort för mig som barn.

Situationer när tiden går för långsamt för mig nu.

Situationer när tiden går för fort för mig nu.

Svaren kan diskuteras och analyseras med barnen 
så att de kan reflektera över eventuella skillnader och 
likheter och orsakerna till dem.
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Idé-dörren 

Tematiskt område
Filosofins principer, 
metakognition.

Ålder, tid, gruppstorlek
5 år, 1 timme, grupper om 6 
till 13 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Lyssning och debattring, 
samarbete, höjande 
av självmedvetenhet, 
medvetenhet om våra 
gränser och möjligheter, 
skapande av samband i olika 
situationer .

Material:
En röstinspelare för att spela 
in konversationer som sedan 
kan transkriberas.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet uppmanar barnen att fundera över 
hur vi tänker, och specifikt på att vi har idéer och 
tankar:

 Hur får vi idéer och tankar?

 Hur förändras de? 

Aktivitet – hur gör man?
Läraren sätter sig med barnen i en ring och ber dem 
tänka på följande frågor:

Var kommer tankar/idéer ifrån, enligt din åsikt?

Hur får du tankarna/idéerna till dig?

Kommer idéer fram när du är ensam eller i grupp?

Vad tänker du kring ämnet? 

Finns det några “dörrar” som gör att vi kommer fram till 
nya idéer? 

Kan böcker vara en “dörr för nya idéer”?

Vad mer kan vara en dörr till idéer?

Läraren diskuterar dessa frågor med barnen och ber 
dem komma med sina egna idéer. 

Efter den inledande diskussionen introducerar läraren 
en ny fråga:

Kan djur ha tankar/idéer? Om så är fallet, har alla djur 
tankar/ idéer?

Läraren ritar ett rutnät på tavlan med två rubriker:

Djur som EJ KAN 
tänka 

Djur som KAN tänka

Läraren uppmuntrar barnen att dela sina åsikter och 
vägleder dem till att tänka på följande frågor: 

Vad är skillnaden på idéer vi får till oss individuellt och 
idéer vi får i grupp?

Vad innebär det att ändra sin åsikt om någonting? 

Varför är det möjligt?

I slutet av diskussionen sammanfattar läraren barnens 
svar och avslutar aktiviteten.
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Tre barn och en flöjt
 
Tematiskt område Filosofins principer.

Ålder, tid, gruppstorlek
5 år, 1 timme, grupper med 6 
till 12 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Lyssna och debatera, 
samarbeta, ta beslut, 
Listening and debating, co-
working, decision making, 
möta konflikter med olika och 
oförenliga åsikter.

Material:

Flöjt, bilder på två små tjejer 
och en kille Flute 

En röstinspelare som spelar 
in konversationer som sedan 
transkiberas .

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten bygger på principerna om rättvisa som 
föreslagits av ekonomin Nobelpriset Amartya Sen och 
hjälper barn att reflektera över tanken på rättvisa och 
rättvisa genom att dela åsikter, diskutera motsatta 
synpunkter och möta konflikter.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber barnen att sitta i en cirkel och ber om deras 
hjälp att lösa det dilemma som föreslås av Amartya Sen:

Ta tre barn och en flöjt. Anne säger att flöjten ska ges 
till henne eftersom hon är den enda som vet hur man 
spelar den. Bob säger att flöjten ska överlämnas till 
honom eftersom han är så fattig att han inte har några 
leksaker att leka med. Carla säger att flöjten är hennes 
för att hon gjorde den “Vem ska flöjten ges till?”

För att stimulera diskussionen med visuella instruktioner 
visar läraren flöjten och bilderna på de två tjejerna och 
pojken.

Läraren uppmuntrar då barnen att föreslå och dela sina 
idéer och belyser de olika synpunkter som barnen kan 
ha.

Läraren frågar då barnen om det finns andra möjliga 
lösningar för att lösa tvisten.

Verksamheten avslutas med lärare som sammanfattar 
hypotesen som diskuteras av barn och leder aktiviteten 
till ett slut.
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Att veta och inte veta 
 
Tematiskt område Filosofins principer.

Ålder, tid, gruppstorlek
5 år, 1 timma, grupper med 6 
till 12 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Lyssna och debattera, 
samarbeta, spekulera, skapa 
samaband mellan exempel 
och olika situationer, 
utveckla självmedvetenhet, 
medveten om våra gränser 
och möjligheter.

Material:

Ovanliga föremål okända för 
barnen

En röstinspelare för att spela 
in konversationer som sedan 
transkriberas.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten hjälper barn att reflekter över deras 
kunskap, hur det är möjligt att utvidga vår kunskap, 
hur vi ska göra för att ta reda på något vi inte vet 

Verksamheten engagerar barnen i en filosofisk 
konversa-tion stimulerad av frågor kring okända 
föremål.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber barnen sätta sig ner I en cirkel och visar 
dem ett objekt som de inte sett tidigare. Sedan stalls 
följande frågor: 

Vad är det?  

Hur är den gjord? 

Vad använder man den till? 

Hur fungerar den? 

Barnen jobbar tillsammans och funderar på hur de kan 
hitta svar till frågorna. 

Lärarens roll är att se deras frågor som en bra källa men 
att också utmana deras tankar. Till exempel, barnen 
kanske inte nämner internet. Läraren ser det som en 
bra källa och föreslår sedan “Om internet inte fanns? 
Vad skulle vi göra då?” 

Läraren använder liknande sätt med andra källor som 
till exempel böcker: “Om vi inte hade böcker, hur och 
vart skulle vi kolla”. 

Efter en kort diskussion uppmanar läraren barnen att 
tänka på de saker som de tycker att de vet bäst nu, till 
exempel deras föräldrar, skolan etc. och frågar: Vad är 
de?

Hur och var upptäckte du dem?

I slutet av diskussionen sammanfattar läraren alla barns 
svar och idéer på en whiteboard och avslutar aktiviteten. 
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Ritningar och tankar  
 
Tematiskt område Filosofins principer. 

Ålder, tid, gruppstorlek 5 år, 1 timme, 6 till 12 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Lyssna och debattera, 
samarbeta, skapa samband 
mellan exempel och olika 
situationer.

Material:

Ritningar av 
människorkroppen, en till 
varje barn Ritningar av olika 
typer av stolar  

En röstinspelare för att spela 
in konverationer som sedan 
transkiberas .

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Syftet med aktiviteten är att engagera barn i en 
tänkande övning, utveckla sin förmåga att dela 
åsikter och tankar.

Aktiviteten består av två olika delar, den första tar 
upp ämnet kroppsförhållanden och ritningar, den 
andra tar upp problemet med att kategorisera objekt.  

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber barnen att sitta ner i en cirkel och fördelar 
ritningarna av en mänsklig kropp med realistiska 
proportioner.

Läraren ber barnen ändra en del av ritningen

Sedan pekar läraren på några målningar och frågar: 

Vad skulle hända om människokroppen såg ut såhär? 

Läraren startar en discussion om detta ämnet, ger 
möjlighet till alla barn att vara med I diskussionen och 
dela med sig av sina idéer. 

 Efter den inledande diskussionen ber läraren barnen 
att tänka på en stol.

Därefter visar läraren barnen teckningar av olika typer av 
stolar och uppmanar dem att identifiera alla egenskaper 
som gör dem annorlunda, med betoning på att ordet 
“stol” kan referera till ett stort antal objekt

Barnen ska sedan rita en stol med följande kriterier: 

1. Den är så unik som möjligt 

2. Den kan identifieras som en stol 

En samling av ovanliga ritningar av stolar görs. 

Läraren skapar sedan olika kategorier för att klassificera 
stolarna:

Originalitet

Identifierbarhet

Sedan fårgar barnen: 

Finns det några stolar som är mer eller mindre 
identifierbara? 

Vilka är de grundläggande delarna av en stol?

Kan vissa ord vara betydande? Och hur använder vi 
dem?

Läraren sammanfattar de viktigaste punkterna i 
diskussionerna och avslutar aktiviteten.
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Tänk om utomjording-
ar finns? 
Tematiskt område Filosofins principer.

Ålder, tid, gruppstorlek 5 år, 1 timma, 6 till 12 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Lyssna och debattera, 
samarbeta, spekulera. 
Ökning av självmedvetenhet, 
medvetenhet om våra 
gränser och möjligheter, 
skapa samband mellan 
exempel och olika 
situationer, ändra egna 
synpunkter.

Material:

Rymdkartor på solsystemet

En röstinspelare för att spela 
in konversationer som sedan 
transkriberas.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Syftet med aktiviteten är att anta en ovanlig synvinkel 
och ber barnen att dela sina idéer i grupp.

Aktiviteten hjälper barnen att sätta sig i andras skor 
och överväga andras synvinkel.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber barnen sätta sig ner I en cirkel och börjar 
aktiviteten med att berätta en kort historia: 

För länge sedan skrev den franska filosofen Voltaire 
om ett möte mellan två utomjordingar och en grupp 
människor. 

Då ber läraren att barnen ska föreställa sig en liknande 
situation och beskriva den, baserat på följande frågor:

Skulled eras livsstil vara olika från vår? 

Skulle de tycka vi var konstiga? 

Vad skulle de prate med oss om?  

Finns det något med mänskligheten, vår värld och 
utseende som skulle skrämma dem? 

Och vad skulle få dem fundera och bli nyfikna på?

Efter den första diskussionen föreslår läraren ett nytt 
scenario:

Vad skulle vi fråga dem om vi hade bara en timma? 

Vad skulle vi vilja veta om vi bara kunde fråga dem 5 
frågor?  

Vid slutet av verksamheten uppmanas barnen att rita 
sina utomjordingar och läraren samlar in alla ritningar 
och tankar.

Aktiviteten avslutas med att de delar med sig av ideer, 
ritningar och tankar som sedan visas upp I klassrummet. 
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Goda exempel från Rumänien
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Inte en pinne

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Under den här aktiviteten används boken Inte en 
pinne av Antoinette Portis som underlag att diskutera 
objekts verklighet samt genom följande frågor:

Hur vet vi at en pinne är pinne och inte något ? 
Är tillhörigheter viktiga? 
Blir någonting mer verkligt av att det namnges?

Aktivitet – hur gör man?
Läraren börjar lektionen med en uppvärmningsövning. 
Sedan delas klassen in i fyra grupper. Varje grupp 
tilldelas en pinne.

Läraren ber eleverna fundera på hur många olika sätt 
en pinne kan användas.

Elevernas förslag skrivs upp på tavlan.

Efter det ber läraren eleverna att sätta sig I en ring och 
laser ur boken Inte en pinne.

Sen får eleverna fundera över vad de just lyssnat till.

Eleverna får I sina grupper diskutera den filosofiska 
aspekten av boken samt att komma på en filosofisk 
fråga kopplat till ämnet.

Varje grupp skriver ner sin frågeställning på en lapp. 
Sedan placeras frågorna mitt på golvet i cirkeln och 
läses upp.

Med hjälp av stenarna får eleverna rösta på den 
frågeställning de anser mest intressant att diskutera.

Frågan som får flest röster diskuteras och eleverna 
uppmuntras att ge sin åsikt.

Läraren skriver sedan upp elevernas tankar på tavlan.

Slutligen får varje elev möjligheten att berätta sina 
tankar kring diskussionen.

Tematiskt område
Metacognition, filosofiska 
principer.

Ålder, tid, gruppstorlek
10-åringar, 50 min, upp till 30 
barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Frågeställningar, lyssnande, 
turtagning, kritiskt tänkande, 
samarbete, visa hänsyn och 
resonerande.

Material:

Boken “Inte en pinne”, av 
Antoinette Portis, några 
pinnar, en whiteboard, 
pennor, småstenar att rösta 
med.



Komma undan med 
det-ringen
Tematiskt område Social filosofi, metakognition.

Ålder, tid, gruppstorlek
10 år, cirka 60 minuter, upp 
till 30 elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Ifrågasättande, gehör för 
andras åsikter, kritiskt 
tänkande, samarbete.

Material:
En ring, några pennor, en 
tavla/papper.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten är framtagen för att ge eleverna möjlighet 
att fundera över beslut de fattar samt hur de kan 
påverka andra.

Verksamheten använder en speciell ring som gör 
att personen som bär den blir osynlig och kommer 
undan med allt de gör. 

Eleverna får följande dilemma:

Tänk dig att du hittade ringen och att du bara kunde 
bära den för en dag.

Vad skulle du göra?

Varför?

Aktivitet – hur gör man?
Läraren börjar lektionen genom att visa eleverna ringen.

Läraren berättar för dem att det är en speciell ring och 
om någon bär den, kan han eller hon göra någonting 
utan att någon annan skulle se det.

Läraren kan ställa några frågor som:

Skulle du göra bra saker?

Skulle du göra något dåligt?

Skulle du hjälpa någon / skada någon?

Eleverna får lite betänketid innan de tillsammans med en 
klasskamrat diskuterar och berättat sina tankegångar. 

Läraren skriver sedan följande på två stora pappersark:

• Göra något bra / hjälpa någon

• Göra något dålig / skada någon

Barnen väljer ett av uttalandena genom att stå bredvid 
pappersarket.

Två grupper skapas.

Några elever ombeds då berätta varför de valt att ställa 
sig där de står.

Slutligen försöker medlemmarna i varje grupp att 
övertyga den andra gruppen om att ändra sig.

Aktiviteten avslutas med att eleverna får möjlighet att 
flytta sig om de ändrat åsikt.
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Vad är en present?

Tematiskt område
Det kreativta tänkandets 
principer, Metacognition.

Ålder, tid, gruppstorlek
9-åringar, ca 45 min, upp till 
30 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Frågeställningar, lyssnande, 
turtagning, kritiskt tänkande, 
omtänksamhet, samarbete.

Material:
En inslagen present, pennor, 
papper.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Man använder en inslagen present som inspiration 
och frågeställningar som: 

Vilken present eleven helst hade fått i ett sådant 
paket eller vilken present eleven helst hade gett till 
en anhörig?  

Aktiviteten uppmuntrar eleverna att fundera över 
materiella ting och värdet av en gåva. Den bidrar 
också till att utveckla elevernas empati.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren börjar lektionen med en uppvärmningsaktivitet 
där läraren ber eleverna att berätta om den bästa 
presenten de nånsin fått.

Läraren visar sen det mystiska paketet för eleverna. 
Varje elev uppmuntras att fantisera kring vad de helst 
hade velat ha I paketet och varför. Paketet skickas runt 
och varje elev får berätta sina tankar. 

Sen skickas paketet åter runt och eleverna får nu 
berätta kring vad de hade velat ge bort till någon de 
tycker om och varför.

Efter detta diskuteras aspekten av att ge och få samt 
följande frågeställningar:

Vad är en present?

Vad är inte en present? 

Vem avgör vad som är en present och inte? 

Vad avgör en presnts värde? (Priset? Ansträngningen?) 

Vilken typ av presenter kan/borde barn ge/få?

Eleverna uppmuntras berätta sina tankar.

Till sist får eleverna avge sina slutgiltiga tankar kring 
diskussionen. Sen sammanfattar läraren alla tankar och 
funderingar.
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Livets balans 

Tematiskt område Social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
10-åringar, upp till 50 min, 
upp till 30 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Samarbete, empatiskt, 
kritiskt och kreativt tänkande.

Material:

Post-it lappar, pennor,

Filmklippet: Balance 
(https://www.youtube.com/
watch?v=1CTesYaduBA).

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Den här aktiviteten bidrar till att öka elevernas 
förståelse kring relationer i världen och hur allting 
hänger ihop. Aktiviteten ökar elevernas medvetenhet 
kring livets sköra balans. 

Aktivitet – hur gör man?
Läraren börjar med en uppvärmningsaktivitet. Läraren 
berättar sen att eleverna ska titta på en kort film.

Eleverna tittar på klippet som handlar om en grupp på 
fem män som befinner sig på en kvadratisk plattform 
svävande i rymden. För att undvika att plattformen 
tippar måste männen samarbeta för att balansera.

Därefter ber läraren eleverna att delge sina första tankar 
kring klippet.  

Sen delas eleverna in i fyra grupper.  Varje grupp blir 
ombedd att komma på en filosofisk fråga.

Läraren går runt till grupperna och hjälper de som 
behöver med att formulera en frågeställning. 

Exempel på frågor eleverna kan komma på: 

Vad är ingredienserna till ett lyckligt liv?

Behövs andra för att vi ska kunna leva? Varför?

Sen får varje grupp presentera sin frågeställning för 
resten av klassen och placera lappen med frågan i 
mitten så att alla kan fundera över den.

Sedan röstar eleverna fram den fråga de vill diskutera. 

Eleverna uppmuntras att delge sin åsikt och visar att de 
vill delta genom att placera sina händer I cirkeln.

Läraren skriver upp vad man kommer fram till I 
diskussionen, på så sätt påminns eleverna om vad de 
pratat om. 

Slutligen sammafattar läraren diskussionen och bjuder 
in eleverna till att delge sina slutliga tankar om de vill.
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Testet 

Tematiskt område
Filosofins principer, 
metakognition.

Ålder, tid, gruppstorlek
11 år, ca. 50 min, upp till 30 
elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Ifrågasättande, 
argumentation, kritiskt 
tänkande, gehör, 
observation.

Material:

Ett dokument med texten 
“Test Answers”

Cirkel av stolar.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet är framtagen för att utveckla barns 
problemlösningsförmåga. Verksamheten syftar 
särskilt till att ta itu med ämnet respekt, rättvisa, 
ärlighet, integritet.

Aktivitet – hur gör man?
Eleverna sitter i en cirkel. Läraren delar följande 
scenario med klassen:

Du håller på att göra ett test som kan göra att du får gå 
på din drömskola om du klarar det.

Du har förberett dig väl, men tester gör dig nervös.

 Om du misslyckas med det här testet kommer du 
inte att få du chansen att göra det igen. Du märker att 
läraren som vaktar er har gått och lämnat dokumentet/
pappret med svaren på bordet.

Det finns bara du och din vän i rummet. Vad skulle du 
göra?

Läraren ber eleverna reflektera över detta i en minut. 
Därefter uppmanar läraren dem att prata i par och 
diskutera dilemmat.

Eleverna får då, i tur och ordning, framföra sina 
argument och tankar hur de skulle gjort. 

Exempel på frågor eleverna kan komma att ställa:

Om din vän går fram och kollar, gör du det då också?

Berättar du för läraren när han/hon kommer tillbaka?

Väljer du att vara tyst och inte säga/göra något?

Eleverna delas upp i grupper om tre till fyra barn och får 
tillsammans komma på en filosofisk fråga.

Varje grupp skriver sin fråga på ett papper som sedan 
läses högt i ringen. 

Läraren ber eleverna att ställa sig vid den fråga/
påstående de vill diskutera djupare. 

Läraren visar frågan på tavlan och den filosofiska 
diskussionen börjar.

Eleverna ombeds också att identifiera och utforska 
viktiga idéer som:

Ärlighet, prestation, fusk, konsekvenser.

När alla barn har fått möjlighet att dela med sig av 
sina åsikter gör läraren en kort sammanfattning av de 
viktigaste punkterna samt avslutar aktiviteten.  



Slumpmässig konst 

Tematiskt område
Filosofiska principer,kreativt 
tänkande och metacognition.

Ålder, tid, gruppstorlek
10-åringar, ca 50 min, upp till 
30 elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Frågeställningar, samarbete, 
kreativt tänkande.

Material:

En bild av målningen Orange 
och gul av Mark Rothko.

Bildkort som visar 
konstobjekt.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten uppmuntar eleverna att tänka kring vikten 
av konst, vad konst är, kring vem som bestämmer 
vad som är konst eller inte samt kring om vem som 
helst kan bli konstnär. 

Aktivitet – hur gör man?
Läraren börjar lektionen med att introducera målningen 
orange och gul på ett stort papper. Läraren skriver sen 
på tavlan:

Är det här konst?

Eleverna får nu titta på målningen i tystnad och fundera 
under några minuter. 

Eleverna uppmuntras sen att hitta delar av målningen 
som intresserar, tilltalar eller förvirrar dom.

Exempel på frågeställningar: 

Vad är konst?

Kan du komma på ett självklart exempel på konst?

Kan du komma på ett exempel som tydligt inte är konst?  

Vem bestämmer vad som är konst? 

Vad är en konstnär?

Om en målning är gjord av en konstnär är det då konst? 

Är all konst gjord av konstnärer?

Om en målning finns på ett galleri, är det då konst? 

Om en målning säljs för pengar, är det då konst? 

Om någon kallar något för konst, är det då konst? 

Om någon gillar en målning, är den då ett konstverk? 

Läraren ber sen eleverna att dela in sig I två grupper. 
Den ena gruppen anser att målningen Orange och gul 
är konst och den andra gruppen anser det motsatta.

Sen får varje grupp några minuter på sig att fundera och 
diskutera innan de delger sina åsikter. 

Läraren stöttar upp och ser till att eleverna håller sig till 
ämnet.

Slutligen ger läraren eleverna chansen att reflektera 
över dialogen. Om nya tankar uppkommer kan dessa 
delges under sista ordet rundan.
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Monster i skolan
 
Tematiskt område Social filosofi, metakognition.

Ålder, tid, gruppstorlek
7 år, ca 45 minuter, upp till 
30.

Färdigheter  och 
kompetenser

Kreativt samt kritiskt 
tänkande, samarbete 
och omsorgstänkande, 
lyssnande, argumentation.

Material:

Stor ritning av ett monster 

som varken ser vänlig eller 

skrämmande ut. 

Post-it lappar och pennor.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet är framtagen för att utveckla 
elevernas förmåga med problemlösning och syftar till 
att uppmuntra barn att se på saker och situationer ur 
en annan synvinkel.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren sätter sig i en ring tillsammans med eleverna 
och startar lektionen med att berätta följande dilemma/
problem de måste lösa:

Läraren träffade ett monster på vägen hem från skolan 
och monstret hade då frågat om den får följa med till 
skolan följande dag. Läraren blev då förvirrad och vet 
inte vad svaret ska bli.

Läraren ber eleverna att rösta så att det till slut blir två 
grupper: en JA-grupp och en NEJ-grupp.

Därefter uppmuntrar läraren eleverna till att dela med 
sig av sina åsikter samt varför de tänker som de gör.

Läraren ber eleverna att återvända till cirkeln och ber 
eleverna med majoriteten av rösterna för att dela sina 
skäl.

Läraren introducerar ytterligare fakta om monsteret för 
att se om det förändrar elevernas tänkande:

Vad händer om monsteret luktar dåligt?

Vad händer om det är väldigt litet?

Vad händer om den vet svaren på alla frågor?

Läraren återgår till den ursprungliga frågan och frågar 
barnen om de har ändrat sig och har olika åsikter.

Eleverna får sedan rösta igen. 

Läraren frågar de som ändrade sin röst att förklara 
varför de har ändrat sig.

Läraren summerar diskussionen och avslutar sedan 
aktiviteten. 



Finns jag / är jag 
verklig 
Tematiskt område

Metacognition, filosofins 
principer.

Ålder, tid, gruppstorlek
6 years old, approx. 45 
minutes, up to 30 children.

Färdigheter  och 
kompetenser

Ifrågasättande, samarbeta, 
kreativt tänkande.

Material: Många papper och pennor.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet syftar till att utveckla barnens 
tänkande färdigheter genom att utforska följande 
fråga:

Hur vet vi att något är riktigt?

 

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber eleverna sätta sig på golvet I en cirkel. 

Läraren börjar lektionen med en uppvärmningsaktivitet:

Läraren rullar ut ett stort papper i mitten av cirkeln och 
frågar en frivillig att lägga sig på pappret och för en 
annan frivillig att rita runt den personen. När de har ritat 
färdigt sätter sig eleverna I cirkeln igen. 

Läraren staller följande frågor: 

Är denna personen verklig? 

Läraren frågar barnen att tänka i en minut under tystnad 
om de tycker att det här är en riktig person.

Eleverna delar sina tankar och funderar på om tankarna 
är trovärdiga. 

Därefter frågar läraren barnen om de kan förklara 
vad skillnaderna är mellan konturen och den faktiska 
personen vars konturer hör till.

Barnen delas sedan in i grupper om fyra och uppmanas 
att diskutera om ytterligare exempel på saker som inte 
är riktiga.

Varje grupp skriver sedan en fråga som de vill debattera 
om inom ämnet och placerar det i mitten av cirkeln. 

Exempel på frågor de kan komma med: 

Hur vet vi vad som är verkligt? 

Kan vi göra saker verkliga? 

Kan man använda magi för att göra saker verkliga?

Genom att använda stenar är barnen ombedda att rösta 
på den fråga som de tycker är den mest intressanta att 
diskutera.

Frågan med flest röster diskuteras och eleverna 
uppmanas att komma med en synvinkel

Slutligen har eleverna möjlighet att säga ett sista ord 
och sedan avslutar läraren diskussionen. 
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Vad kan det vara
 
Tematiskt område

Filosofins principer, Social 
filosofi, Metacognition.

Ålder, tid, gruppstorlek
9-10 år, ca 50 minuter, upp 
till 30 elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Ifårgasättande, kreativt 
tänkande, turas om, 
samarbetande, resonera.

Material:
Ett ovanligt objekt, papper, 
pennor.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet uppmuntrar elevernas kreativitet 
eftersom det använder ett ovanligt föremål som 
eleverna aldrig tidigare sett, som en stimulans för en 
filosofisk diskussion.

I den här aktiviteten uppmanas eleverna att gissa 
vad föremålet är för och motivera sina gissningar från 
objektets egenskaper. Vad är de saker som föremålet 
inte kan vara för? Varför?

 

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber eleverna sitta I en cirkel och visar sedan en 
mystisk föremål. 

Föremålet skickas runt så att barnen kan titta på den. 

Barnen nämner några funktioner som de märker som 
tex form, ålder, färg, funktion, utseende etc som skrivs 
upp på whiteboarden.

Enligt listan över funktioner uppmuntras barnen att 
tänka på en användning för objektet. 

Läraren frågar eleverna hur dem vet att de vet. 

Exempel på frågor som läraren kan fråga:

Vet du något för att du har sett det förut? Någon 
berättade för dig om det? Du gissade? Du har läst om 
det? Det ser ut som något du redan vet om?

Ytterligare möjliga frågor som kan komma upp enligt 
elevernas ålder:

Vad är kunskap?

Vem beslutar och hur, vad är rätt typ av kunskap? 
(Medeltida teorier av plattjord kan komma in i 
diskussionen).

Vad är skillanden på kunskap och att tro? 

Varje elev skriver en fråga på ett papper. Sedan läggs 
alla frågor ut på golvet I en cirkel och läses upp. 

Genom att använda stenar är eleverna ombedda att 
rösta på den fråga som de tycker är den mest intressanta 
att diskutera.

Frågan med flest röster väljs sedan för diskussion och 
elev uppmanas att komma med en synpunkt. 

Slutligen har varje elev möjlighet att säga sina sista 
tankar om diskussionen.



Burar  
 
Tematiskt område Metacognition, Social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
6-7 år, ca 45 min, upp till 30 
elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Kreativt och kritiskt 
tänkande, samarbeta och 
omsorg.

Material:

Djur på zoo 

En bild som visar ett djur i 
hans hölje i en djurpark 

En bild som visar Hansel och 
Gretel i häxans bur.

Post -it lapppar och pennor .

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet uppmuntrar barns förståelse av 
människors och djurs rättigheter och att utveckla 
empati.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren börjar lektionen med ett uppvärmningsspel 
som innebär att eleverna leker med några leksaksdjur.

Under leken uppmuntras barnen att prata om sina 
erfarenheter av att besöka en djurpark.

Då visar läraren barnen två illustrationer, ett djur i hans 
hölje i en djurpark och Hansel och Gretel i häxans bur. 
Läraren berättar inte för barnen vart historien kommer 
från.

Läraren delar eleverna i grupper om fyra och ber barnen 
att prata i sin grupp om likheterna och skillnaderna i de 
två bilderna.

Barnen uppmanas då att komma på vad de kan fråga 
om de två illustrationerna.

Varje grupp skriver sin fråga på ett papper. Sedan är 
frågorna placerade på golvet och läses upp högt.

Genom att använda stenar är eleverna ombedda att 
rösta på den fråga som de tycker är den mest intressanta 
att diskutera.

Frågan med flest röster väljs sedan för diskussion och 
barn uppmanas att komma med en synpunkt. 

Teman som mänskliga / djuens rättigheter kan komma 
upp under diskussionen.

Slutligen har varje barn möjlighet att säga ett sista ord om 
diskussionen. Då sammanfattar läraren diskussionen 
och tar den till slut.

42



43

Goda exempel från Sverige



I Skogen

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet används för att hjälpa barn att lära sig 
att använda sina sinnen och uttrycka sig med hjälp 
av olika sinnen.

Aktivitet – hur gör man?
Först och främst behöver du tillgång till en skog.

Be barnen att stå i en cirkel.

Läraren förklarar sedan för barnen att de kommer att 
stå still och tysta i ungefär fem minuter.

Under de fem minuterna måste de svara på följande 
frågor:

Vad kan du se, höra, lukta, känna och smaka?

Vilka känslor känner de och reflekterar över dessa 
känslor?

Efter fem minuter frågar läraren barnen att hitta ett lugnt 
ställe och skriva ner på ett papper sina reflektioner,

Läraren delar sedan barnen i fyra grupper och ber dem 
att dela sina reflektioner med sina kamrater.

Grupperna diskuterar och jämför sedan sina tankar och 
känslor och skriver sedan ned vilka som de tycker är de 
viktigaste.

Grupperna gör en cirkel igen och presenterar sina 
resultat för resten av klassen och diskuterar likheter och 
skillnader.

Tematiskt område Metakognetion

Ålder, tid, gruppstorlek
7-10 år, ungefär 1 timme, 10 
- 15 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Använda dina sinnen, 
lyssna, reflektera, turtagning.

Material:
Paper , penna, tillgång till 
skogen.
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Vad är tid?

Tematiskt område
Principer för filosofi och 
kreativt tänkande.

Ålder, tid, gruppstorlek
7-12 år, 45 - 60 minuter, 10-
12 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Kommunikation, prata, 
lyssna, respekt, empati.

Material:

TV film på internet 
(https://urskola.se/
Produkter/166828-Elias-och-
de-stora-fragorna-Tid).

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Den här aktiviteten används för att hjälpa barn att 
utveckla sina frågetecken och se saker från olika 
perspektiv.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren staller iordning klassrummet med bord och 
stolar så att alla elever ser varandra.

Läraren talar om vilka regler som gäller för aktiviteten. 

• Alla tankar är viktiga

• Det finns ingen rätt eller fel 

• Det är tillåtet att ändra synvinkeln

Läraren ber eleverna kolla på följande klipp: Elias och 
de stora frågorna-  https://urskola.se/Produkter/166828-
Elias-och-de-stora-fragorna-Tid

Efter att ha tittat på avsnittet ber läraren eleverna 
diskutera följande frågor:  

Vad är tid?

Var går tiden?

Om du skulle kunna resa i tid, vill du resa och varför?

Läraren ber barnen att bilda en cirkel, att dela sina 
tankar och frågor utifrån deras olika synvinkelar. 
Påminn barnen om att de kan ändra sina val när de 
hört vad deras kamrater säger. Läraren sammanfattar 
sedan gruppernas tankar.
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De flygande böckerna

Tematiskt område Metakognition.

Ålder, tid, gruppstorlek
8-12 år, 60 minuter, upp till 
30 elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Lyssna, ifrågasätta, 
reflektera, samarbeta, 
uttrycka känslor.

Material:
Papper, penna, plockisar,  
https://www.youtube.com/
watch?v=Ad3CMri3hOs

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Den här aktiviteten används för att hjälpa eleverna 
att utveckla sitt tänkande på ett djupare plan. 

Frågan Vad skulle hända om orden försvann? 
används för att ge eleverna tillfälle att diskutera 
utifrån sitt eget perspektiv. 

Aktivitet – hur gör man?
Läraren startar aktiviteten genom att visa barnen 
följande filmklipp som handlar om några flygande 
böcker.

https://www.youtube.com/watch?v=Ad3CMri3hOs

Läraren ber eleverna att skriva ner de känslor som de 
upplever under tiden de tittar på filmen.

Läraren ber sedan eleverna att skriftligt svara på 
följande fråga:

Vad händer om orden försvinner?

Läraren ber sedan eleverna att sätta sig i en cirkel för 
att ytterligare en gång reflektera över frågan ovan.

Efter några minuter delas barnen in i mindre grupper 
om 4 och de ombeds dela sina tankar och funderingar 
med varandra. 

Därefter uppmanas de att komma överens om en tanke 
som sedan skrivs på papper och placeras på golvet i 
mitten av cirkeln så att alla kan se.

Läraren ber barnen att reflektera över tankarna som 
delas i cirkeln och att ge en första kommentar.

Läraren ger sedan barnen två röstningsmarkörer och 
ber dem att rösta på tanken de vill diskutera.

Den tanke som får flest röster diskuteras sedan.

Aktiviteten avslutas med att läraren sammanfattar 
huvudpunkterna i diskussionen.
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Gå till månen
 
Tematiskt område

Principer för filosofi och 
kreativt tänkande.

Ålder, tid, gruppstorlek 3-6 år, 1 timme, 5-10 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Kreativitet, fantasi, lyssna, 
tala.

Material:
A3 papper, blyertspennor, 
kritor, en bild av en himmel 
med moln och en stege.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten är ett bra sätt att uppmuntra barn att tänka 

om det okända och använda sin fantasi.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber barnen att sätta sig i en cirkel runt ett bord.

En bild som visar en himmel med moln och en stege 
visas för barnen. Läraren frågar då barnen:

Vad tror du finns där stegen tar slut?

Barnen får tid att tänka på sitt svar och uppmanas sedan 
att dela sina tankar med övriga.

Läraren ger barnen papper, blyertspennor och kritor 
och ber dem att rita vad de tror finns där stegen tar slut.

När alla är färdiga uppmanar läraren barnen att diskutera 
målningarna i gruppen genom att var och en får berätta 
om vad de tror finns slutet av stegen.



Var passar nyckeln?
 
Tematiskt område

Principer för filosofi och 
kreativt tänkande.

Ålder, tid, gruppstorlek 3-6 år, 30 minuter, 5-10 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Lyssna, kreativitet, 
ifrågasättande.

Material: En nyckel.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten är ett exempel på hur man kan hjälpa yngre 
barn att utveckla sin förståelse för olika perspektiv.

Aktiviteten använder slumpmässig stimulans för att 
uppmuntra kreativitet.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren börjar med att fråga barnen att sätta sig I en 
ring på golvet.

En nyckel visas för barnen.

Läraren frågar följande fråga: 

Var passar nyckeln?

Barnen får en minut att tänka och sedan får de var och 
en uttrycka sina tankar för resten av gruppen. 

Efter detta kommer barnen överens om vilka de tre 
bästa förslagen är.

Läraren skriver dem på tavlan och låter barnen prata 
om dem igen.

Aktiviteten avslutas genom att låta barnen reflektera 
över diskussionen. De uppmanas att berätta om hur 
aktiviteten upplevdes.
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Strategier 

Tematiskt område Metakognition.

Ålder, tid, gruppstorlek
10-12 år , 60 minuter, 5-15 
barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Lyssna, tänka, empati, turas 
om.

Material: Objekt som barnen tagit in.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten är ett exempel på hur man uppmuntrar 
barnen till att använda olika sätt att uttrycka sig. 

Aktivitet – hur gör man?
Barnen uppmanas till att ta med sig en sak hemifrån 
som betyder något viktigt för dem. 

Läraren ber barnen sätta sig i en cirkel. 

En elev i taget visar vad de tagit med och förklarar varför 
de valde just den grejen. De andra barnen lyssnar noga 
och ställer frågor när det passar. 

Efter att alla visat vad de har tagit med, diskuterar man 
deras tankar med hela gruppen. 

Läraren ber barnen att diskutera sina frågestrategier 
som de använt under diskussionen. 

Aktiviteten avslutas med att barnen reflekterar över sitt 
sätt att ställa frågor. 



En öde ö  

Tematiskt område Principer för filosofi och 
kreativi tänkande.

Ålder, tid, gruppstorlek
8-12 årsålder, 60 minuter, 5 
-10 elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Lyssna, tala, tänka, empati.

Material: Papper och penna.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten används för att ge barnen möjlighet att 
fundera och refletera över hur vi kan reagera i en  kris 
situation.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren säger till eleverna att sätta sig i en cirkel och 
berätta för eleverna om följande dilemma.

Det finns fem hungriga människor på en öde ö och fem 
kilo mat har flytit i land. 

Hur skulle du fördela maten?

Bland de 5 personer finns det: 

• En gravid person 

• En stark idrottare 

• En elva år gammal

• Mamman till 11 åringen 

• En sjuk äldre person

Läraren ger barnen några minuter att tänka på 
dilemmaet och ber dem att skriva ner sina  tankar.

Varje elev får nu en och en berätta hur de skulle fördela 
maten och varför. Andra elever får ställa frågor om de 
önskar.

Läraren ger alla tid att diskutera olika åsikter och 
eleverna diskuterar och håller med om de lösningar 
som de tycker är mest lämpade.
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Drömmar 

Tematiskt område
Principer för filosofi och 
kreativt tänkande Social 
filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
3-6 års ålder , 60 minuter, 
4-8 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Fråga, lyssna, 
konversationer, kritiskt 
tänkande.

Material:
Bok: Barnens planet 

Papper och penna .

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Med hjälp av boken Barnens planet, som skrivits 
av FN: s convention. Boken handlar om barnets 
rättigheter. Syftar med aktiviteten är att hjälpa barn 
att utveckla sina tankar och  färdigheter utifrån en 
filosofisk fråga, till exempel:

Vad är en dröm?

Hur ser en dröm ut?

Vad är dina drömmar?

 

Aktivitet – hur gör man?
Läraren börjar med att be barnen sitta ner i en cirkel.

Han / hon visar bokomslaget och ber barnen att dela 
sina tankar om vad de tror boken handlar om.

Läraren läser sedan boken för barnen som handlar om 
drömmar. Alla barnens drömmar blandas i ett glas mjölk 
när vuxna dricker av mjölken så går barnens önskan 
iuppfyllse. 

Läraren frågar barnen om vilka drömmar de har och hur 
deras dröm planet skulle se ut.

Läraren ger barnen papper och pennor och ber dem 
att individuellt representera sin drömplanet genom att 
skriva och måla på pappret.

När alla är färdiga visar barnen upp sin bild av planet 
och berätta om sina tankar. De andra lyssnar och tittar.

Genom att göra denna aktivitet lär vi barnen att lyssna 
och respektera varandra åsikter.



Identitet 

Tematiskt område Social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
10-12 års ålder  60 minuter,  
6 – 8 elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Fråga, lyssna och tur 
tagning.

Material: Stolar, papper och penna.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten används för att hjälpa barn att utveckla sina 
färdigheter när de diskuterar olika ämnen. I denna 
aktivitet används följande frågor som diskuteras:

Varför är du som du är?

Vad påverkar dig? 

 

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber eleverna att sitta ner och börjar diskutera 
genom att fråga dem:

Varför är du som du är? 

Varje barn ges möjlighet att ange sina svar som sedan 
diskuteras i hela gruppen.

Läraren summerar sedan på ett papper de viktigaste 
punkterna i debatten och frågar eleverna om de är 
överens med punkterna.

Läraren frågar sedan nästa fråga som diskuteras efter 
samma process som tidigare:

Vad påverkar dig?

Eleverna ges sedan tid för att ge sina slutliga tanke och 
ange om de har ändrat sin synvinkel efter att ha lyssnat 
på de andras åsikter och tankar. 
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Var Robin Hood en 
tjuv?  
Tematiskt område Social filisofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
7-10 års ålder , 45 minuter, 
5-10 elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Lyssna, diskutera, tur 
tagning, kritiskt tänkande.

Material: Post-it lappar och pennor.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten används för att hjälpa eleverna att utveckla 
sin förmåga att diskutera och se saker från ett annat 
perspektiv. Berättelsen om Robin Hood används som 
underlag för disskutionen. 

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber eleverna att sätta sina stolar i en cirkel.

Han / hon ger en kort sammanfattning av berättelsen 
om Robin Hood.

Läraren ger eleverna pennor och Post-it-lappar.

Läraren lägger en lapp på golvet så att alla i cirkeln ser 
följnade fråga. 

Var Robin Hood en tjuv?

Barnen delas sedan i två grupper. I en av grupperna 
ska man diskutera om att man tror att Robin Hood är en 
tjuv och i den andra gruppenska man diskutera om man 
tror att Robin Hood inte är en tjuv.

Varje grupp har uppgiften att komma med så många 
anledningar och argument som möjligt för att motivera 
sin synvinkel. Deras anledningar skrivs sedan på post-
it-lappar som sedan placeras i mitten av cirkeln.

Läraren uppmuntrar sen eleverna att debattera sina 
skäl för att hjälpa eleverna att förstå allas åsikter. 

Lektionen avslutas med att eleverna  diskuterar för och 
nackdelar med att debattera och hur man motiverar 
sina åsikter.



Goda exempel från Tyskland
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Ilska

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna här aktiviteten är framtagen för att utveckla 
elevernas förmåga att hantera frustration och ilska. Den 
är utformad för att hjälpa dem utveckla strategier för att 
minska frustration och för att de ska kunna kontrollera ilska.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren lägger ett stort papper på golvet i klassrummet 
och ger varje elev en penna och ber dem skriva ner 
saker och/eller situationer som gör dem arga.

Läraren går igenom elevernas åsikter på tavlan och 
startar därefter en diskussion med hjälp av följande 
frågor: 

Kan du tänka på några situationer/saker som också gör 
dina kompisar/andra elever arga? Vilka händelser är 
det?

Efter detta ombeds eleverna berätta om deras strategier 
som de använder för att hantera ilska som kan uppstå 
i deras egna liv. Deras svar skrivs ned på en ny affisch 
som läraren sedan går igenom med dem samt diskuterar 
vidare huruvida de nyss nämnda strategierna kan hjälpa 
dem att hantera sin ilska.

Slutligen ombeds eleverna skapa sin egen ”Jag klara 
det”-hink som de kommer att fylla med en liten sten 
varje gång de känt ilska och har lyckats övervinna det 
med någon av de strategier som visades på tavlan.

Tematiskt område
Filosofins principer/grunder, 
social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
7 till 10 år, ca: 1 till 2 timmar, 
grupper om 10 till 15 elever. 

Färdigheter  och 
kompetenser

Emotionell kompetens, 
hantering av frustration 
och ilska, främjande av 
känslomässig respons, samt 
bidrar till empati-tänk.

Material:

AFör affischen: A2-papper, 
färgpennor, magnetplatta 
eller stiftbräde, magneter/
stiftnålar. 
För ”Jag klara det”-hinken: 
1 plasthink/låda per elev; 
lim, samt olika material för 
dekoration (färgade fjädrar, 
tjockt papper, tygrester, 
färgade band etc.). 
Småsten.



Skola i naturen

Tematiskt område
Filosofins principer, kreativt 
tänkande, social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
8-12 år, cirka 3 timmar, 
grupper på 10 till 15 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Ifrågasättande; kreativt 
tänkande; samarbete; väx-
eldiskussioner; resonerande.

Material:
Tillgång till ett naturområde/
skog, miniräknare eller dylikt, 
papper och pennor.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet bör planeras att äga rum i utomhusmiljö, 
t.ex. en naturpark eller ett skogsområde, vattenpark, 
kust- eller landsbygdsområde etc. Nyckeln är att hitta 
ett område som presenterar en tämligen obekant 
miljö med okända invånare.

Aktiviteten är framtagen för att ge möjlighet till ökat 
ordförråd som inte typiskt omfattas av konventionella 
läroböcker och uppmuntrar eleverna att arbeta 
tillsammans och lyssna/förstå olika åsikter.

Aktivitet – hur gör man?
Innan du tar barnen utomhus bör läraren påbörja en 
diskussion om exempel på miljöproblem som berörts i 
samhället de senaste åren. Exempel på problem kan 
vara:

• Föroreningar

• Överbefolkning

• Källor till mat och/eller mattyper (svält, dieter etc.)

• Extrema väder

• Människans ingripande i olika      

• Situationer

• Utarmning av resurser

• Miljöförstöring

• Miljöhälsa

• Energiförsörjning

Läraren tar då barnen till en naturpark och ber barnen 
att slutföra små uppgifter/frågor som hjälper dem att 
utforska den särskilda miljön.

Exempel på frågor är följande:

Vilket djurliv bevarar denna miljö, från smått till stort?

Vilken typ av bostäder finns för olika vilda djur?

Vilka djur har du stött på under ditt besök?

Kan du beskriva några av elementen inom miljön (typer 
av träd och växter, vattenkällor, olika terrängtyper, 
konstgjorda element etc.)

Vilka saker växer naturligt i denna miljö?

Vilka saker (bra och dåliga) har införts av människor i 
denna miljö?

Vem eller vad mer (förutom vilda djur) besöker eller bor 
i denna miljö?

Vilken inverkan har “icke-inhemska” besökare på denna 
miljö?

Kan du beskriva något annat som du tyckte var 
intressant gällande den här miljön?

Lärarna ber eleverna att bilda en cirkel och barnen 
uppmanas att dela med sig av sina funna resultat och 
tankarna kring dem. 

Läraren ber eleverna därefter identifiera särskilda 
problem som finns inom den besökta miljön. Framför 
allt de som kan ha negativ inverkan på den naturliga 
miljön och djuren som påverkas/ eller har en negativ 
inverkan på andras erfarenhet som besöker miljön, som 
vandrare, naturalister, fritidsbesök etc.
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Eleverna delas sedan in i grupper och varje grupp 
föreslår 3 frågor. För var och en av frågorna måste de 
utforma en fråga som ska föreslås för diskussion.

Grupperna presenterar sedan i tur och ordning sina 
skriftliga frågor inför gruppen.

Eleverna blir därefter tilldelade två knappar/dylikt var 
och uppmanas att placera dem på de frågorna som de 
helst skulle vilja diskutera.

Frågan med flest knappar läses sedan högt och en 
diskussion börjar med barnen som ger sina första 
åsikter.

Slutligen har varje elev möjlighet att ge sina sista åsikter 
om diskussionen innan läraren sammanfattar debatten 
därmed är slut.
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Frågetärning
 
Tematiskt område

Filosofins principer, 
metakognition och 
socialfilosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
Olika åldrar, upp till 60 
minuter, 8 till 10 barn i varje 
grupp.

Färdigheter  och 
kompetenser

Ifrågasättande, kreativt 
tänkande, lyssna på 
varandra.

Material:

Byggpapper, saxar, lim, 
färgad penna (or)

Skriv ut mallen till tärningen

https://www.
toolsforeducators.com/dice/.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
I denna aktivitet används en kub med frågor som en 
stimulans för att diskutera det filosofiska ämnet som 
tex vänskap, sanning, ingenting, rättvisa eller natur.

Ämnena kan anpassas till barnens åldersgrupp.

.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber barnen att sätta sig i en cirkel och tärningen 
introduceras för barnen.

Barnen märker då varje sida av tärningen med några 
frågeord: 

Varför? Vad? Var? Varifrån? etc.

Läraren listar tre olika ämnen och barnen röstar om 
vilket ämne som ska diskuteras först.

Vid detta tillfälle väljes barnet för att rulla tärningen först 
och blir sedan uppmanad att ställa en fråga om ämnet 
med frågan som har blivit rullat. Till exempel, om ämnet 
som valts för diskussion är “Vänskap” och frågan ordet 
rullas är “Varför kan en fråga som denna bli frågad: 
Varför är vänskap viktigt?

För det första måste barnet till höger om den som 
rullade tärningen svara på frågan, sen är frågan öppen 
för alla barn.

Läraren kan bestämma sig för att sätta en viss tidsgräns. 

Tillsist har varje barn möjligheten att säga sina tankar om 
diskussionen och sen summerar läraren diskussionen 
och avslutar den. 
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Hemland
 
Tematiskt område

Social Philosophy, Creative 
Thinking.

Ålder, tid, gruppstorlek
Från 6 år och uppåt, ungefär 
1 timme, hel klass.

Färdigheter  och 
kompetenser

Ifrågasätta, samarbeta, 
uppskatta olika sidor av 
argument, “tänka utanför 
boxen”.

Material:

Tavla, papper, pennor, 15 till 
20 bilder som representerar 
hem (olika landskap, städer, 
byar, hus, trädgård, familj, 
vänner, skola, sportsklubb, 
husdjur, musik mm)

4 kort som visar följande 
påståenden:

(1 påstående per kort)

Jag vet inte vart mitt hem är. 

Hem är där rötterna till min 
familj är.

Hem är där min familj och 
mina kompisar är. 

Hem är I mitt huvud. 

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
I denna aktivitet anses den tvetydiga termen “hem” 
betraktas och filosoferas. I klassisk mening betyder 
“hem” en nära koppling mellan en människa och en 
plats

“Hem” har också konnotation till andra aspekter som:

Hem är där älskade människor / vänner bor

Hem är där vi mår bra

Hem är där vi känner oss skyddade

I denna aktivitet överväger barnen andra aspekter 
av begreppet hem, till exempel att förlora det genom 
exil, förstörelse, krig, flyg etc. och överväga om man 
kan ha flera hem. Till exempel när du flyttar till ett 
nytt land, eller när en hemlös person kan känna sig 
hemma igen.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren placerar ett av de fyra påstående i varje hörn I 
klassrummet

• Jag vet inte vart mitt hem är.

• Hem är där rötterna till min familj är. 

• Hem är där min familj och mina kompisar är- 

• Hem är I mitt huvud. 

Läraren placerar bilder som representerar hem på 
golvet I mitten av klassrummet. 

Läraren ber barnen ta upp en eller två bilder som 
representerar hem för dem och sen ber dem ställa sig I 
de horn med de påstående som de identifierar sig bäst 
med. 

Barnen uppmuntras att dela med sig av varför de valt 
just de hörnet och de bild/bilderna. 

Barnens förklaringar skrivs upp på tavlan. 

Läraren startar en diskussion om hur olika faktorer kan 
påverka ens ide om ett hem inklusive svåra händelser 
som tex krig.

Aktiviteten avslutas med att barnen I små grupper 
skriver dikter med titeln “Hem” enligt “Elfchen Poem” 
tekniken. 

En “Elfchen Poem” är en dikt som har elva ord enligt 
följande:  

Första meningen:  1 ord   

Andra meningen: 2 ord

Tredje meningen:  3 ord  

Fjärde meningen:  4 ord  

Femte meningen:  1 ord    

Här är ett exempel av “Elfchen Poem’:

Första:  1 ord    Home

Andra: 2 ord  My garden

Tredje:  3 ord  Family and me

Fjärde:  4 ord  The flowers are blooming

Femte:  1 ord    Joy

Slutligen läses dikterna upp och visas I klassrummet. 



Vi skapar filo-
rymdskepp 
Tematiskt område

Filosofins principer, kreativt 
tänkande.

Ålder, tid, gruppstorlek
5 till 10 år, över några 
veckor, grupper med 6 till 10 
barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Ifrågasättande, kreativt 
tänkande, fina motoriska 
färdigheter (hantverk) 
fantasi.

Material:

Klassrum; för varje barn, 
en tom köksrulle, tomma 
toalettpappersrullar, 
byggpapper, pappavfall, 
kritor / feltpennor, saxar, 
blädderblock / whiteboard 

Exempel av 
rymdskeppsmodeller av 
byggpapper. 

https://www.pinterest.de/
pin/241435230008239887/
visual-search/?x=7&y 
=4&w=229&h=153 

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
I denna aktivitet behandlar barnen ämnet “värld (ar)”.

De tittar på vår värld från ett imaginärt perspektiv och 
reser till en ny, annan värld.

I denna aktivitet söker barnen svar på följande frågor:

Vad kan den nya världen se ut?

Vad gör det annorlunda från vår värld?

Vad väntar oss där?

Vad behöver vi?

Aktivitet – hur gör man?
Läraren organiserar fyra bord tillsammans för att bilda 
en ö med stolar runt den. Läraren lägger allt material 
som behövs på ön.

Läraren ber barnen att sätta sig runt ön.

För att komma igång frågar läraren vad de vet om vår 
värld och skriver upp det på whiteboarden.

Därefter frågas följande frågor:

Tror du att det finns andra världar?

Hur kan den andra världen se ut?

Vad gör det annorlunda från vår värld?

Vad väntar oss där?

Vad behöver vi?

Kunde vi också resa till dessa världar? På vilket sätt? 
Med ett rymdskepp? Hur ska ett rymdskepp se ut?

Barnens förslag skrivs upp på whiteboarden.

Efter ett tag blir barnen ombedda att titta på 
hantverksmaterialen och ges uppgiften att bygga 
sitt eget rymdskepp för att kunna utforska de andra 
världarna.

Innan barnen börjar göra rymdskeppet diskuterar de 
hur det ska se ut och vad som behövs.

Det finns ingen mall som används för att främja barnens 
fantasi. Om barnen behöver stöd, kan läraren visa 
några enkla exempel.

Utrustningen ska sedan samlas in, och nödvändiga 
nyckelelement kan limas eller skrivas på rymdskeppet.

Läraren uppmuntrar barn att överväga vissa element 
som färg och namn på rymdskeppet. Kan färgen 
anpassa sig till sin omgivning, och i så fall varför är det 
viktigt? Vilket namn ska rymdskeppet ha?

Efter denna första diskussion ber läraren barnen att 
diskutera vem som kan delta i uppdraget och varför, 
använd följande frågor:

Kan endast barn / vuxna delta?

Kan forskare komma?

Vad sägs om politiker, läkare, lärare etc?

Kan djur komma?

Vad krävs för uppdraget?

Vad händer under uppdraget?

När rymdskeppet är klart, kan lärarna fråga ytterligare 
filosofiska frågor som:

Hur känner man sig när man är isolerad från omvärlden 
i 6 månader i ett rymdskepp?
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Hur astronauterna relaterar till varandra?

Hur konflikter löses om du inte kan dra sig ur en 
situation?

Vad ska man göra om maten är knapp?

Vad händer om astronauterna inte kan återvända till 
jorden på grund av tekniska problem?

Slutligen sammanfattar läraren de viktigaste punkterna 
och idéerna som kommer fram genom diskussionen 
och aktiviteten avslutas med barnen som visar sitt eget 
rymdskepp.



Låt oss filosofera  
 
Tematiskt område Kreativt tänkande, 

metakognition.

Ålder, tid, gruppstorlek
10-12 år, ungefär 1,5 år, 
grupper med 10 till 15 elever. 

Färdigheter  och 
kompetenser

“Nytt sätt att tänka på”, 
ifrågasätta det uppenbara, 
ställ något ifrågasättande.

Material:

Bilder med frågor 
(uppsättning med kort), t.ex. 

Kristina Calvert: 
48 Bildkarten zum 
Philosophieren mit Kindern 
– Zur Förderung individueller 
Begabungen, ISBN 
978-3-407-629333.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet uppmuntrar barn att utveckla sin 
förmåga att ställa frågor med hjälp av filosofiska 
bilder som en stimulans.

Kortet från Kristina Calvert: 48 Bildkarten zum 
Philosophieren mit Kindern - Zur Förderung 
individueller Begabungen leder barnen att diskutera 
flera filosofiska frågor som:

• Är förvåning bra?

• Hur vet kaninen att det är en kanin och inte en 
känguru?

• Vad behöver du för att tänka?

• Vad är skillnaden mellan tro och kunskap?

• Var hör allt till?

• Är siffrorna snygga?

• Vad är ett mirakel?

• Hur vet du vad som är bra för dig?

• Är luften levande?

Aktivitet – hur gör man?
Läraren organiserar fyra bord för att bilda en ö där 
bilderna placeras på framsidan. 

Läraren uppmanar eleverna att samlas runt bordet. 
Varje elev tar ett kort och hittar ett tyst hörn/plats för att 
titta på bilden. Efter detta ges en liten stund med “tanke-
tystnad”, under vilken de tänker på vad bilden betyder.

Läraren samlar ihop korten från eleverna och använder 
en dokumentläsare som projekterar dem på tavlan. 

Varje bild beskrivs sedan och den filosofiska frågan 
om varje bild läses sedan upp. Läraren uppmuntrar 
barnen att dela sin tanke samtidigt som man diskuterar 
påståendena. Dessa är inte klassificerade som “bra” 
eller “dåliga” utan lärarens roll är att vara en observatör 
och promotor. 

Om diskussionen stannar kan läraren stödja det genom 
uppmuntran, men också provocerande frågor. Det är 
viktigt att granska vad som har diskuterats och se om 
några tankar har förändrats, vad som är detsamma 
eller lika eller vilka frågor som ytterligare kan tas upp. 
Slutligen har varje elev möjlighet att uttala sina tankar 
om diskussionen och sedan sammanfattar läraren 
debatten. 
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Filosofiska 
promenaden 

Tematiskt område Kreativt tänkande.

Ålder, tid, gruppstorlek
4- 11 år, ca 2 timmar, 
helklass eller i grupp.

Färdigheter  och 
kompetenser

Ifrågasättande, analysering, 
samarbete.

Material:

Tillgång till en park/
skolträdgård/närliggande 
skog, en låda för att samla 
föremål, en kamera.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten uppmuntrar eleverna till att ifrågasätta 
om de betraktas sig själva med mer eller mindre 
betydelse.

Detta för att visa att vuxna inte alltid kanske har svar 
på en eller flera frågor och att olika strategier kan 
användas för att hitta sådana svar..

 

Aktivitet – hur gör man?

Aktiviteten börjar med en promenad/utflykt till skogen, 
parken eller trädgården.

Läraren ber eleverna att samla in intressanta saker som 
de hittar runt dem, som t.ex. stenar, färgade löv, fjädrar, 
små pinnar, gräs etc. Varje elev tar med sig minst ett 
föremål var.

Efter en stund ber läraren eleverna att sätta sig i en ring 
och placera de föremål som hittat i mitten.

Därefter ber läraren eleverna välja en av de saker som 
inte var deras ursprungliga och överväga vad som har 
gjort det så intressant för eleven som hittade den samt 
delar med sig av sina tankar. 

Läraren för sedan diskussionen framåt med hjälp av 
frågor. Exempelvis: 

En fjäder som ligger på marken:

Kan fjädern flyga ensam?

Hur många fjädrar behöver en fågel att kunna flyga?

Är fjädrar alltid ljusa?

Är en fågel ljus som en fjäder?

En grästuva:

Kan du höra gräset växer?

Hur många grässtrån växer på en äng?

En blomma:

Kan du göra ett halsband av tusenskönor?

Är det värdefullt?

Blir blommor skadade när de plockas?

Vem får lov att få blomman? Det barn som vill välja det? 
Ett bi som vill ha nektar? Eller ett får som vill äta det?

En kotte:

Frysar kottar på vintern?

En sten med “ett ansikte”:

Kan stenen se?

Avslutningsvis ges varje elev möjlighet att säga sitt 
om diskussionen innan läraren  sammanfattar det som 
sagts och aktiviteten avslutas.

Verksamheten kan också göras med föremål som tas in 
från andra platser eller hemma.



Filosofi om vänskap
  
Tematiskt område

Filosofins principer, social 
filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
10-12 åringar, cirka 60 
minuter, grupper om 7 till 10 
elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Reflektion, självreflektion, 
ifrågasättande.

Material:

Två nallebjörnar, en 
uppsättning om 10-15 
matchande bilder för tankar 
och diskussioner.

Boken “Den lilla prinsen” av 
Antoine de Saint-Exupéry 
(tysk onlineversion:

https://www.derkleineprinz-
online.de/).

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet uppmuntrar eleverna till att använda 
sina egen erfarenheter och reflektera över vänskap. 
Aktiviteten utförs bäst i små grupper och i en 
avslappnad atmosfär.

 

Aktivitet – hur gör man?

Läraren och eleverna sitter i ring och placerar de två 
nallarna i mitten av cirkeln tillsammans med de 10-15 
bilderna.

Läraren frågar eleverna om dessa björnar är vänner 
och uppmanar dem att dela sin tanke med gruppen.

Då skriver läraren ordet “Vänskap” på tavlan och ber 
dem bolla idéer med varandra samt vad de tycker om 
vänskap. Elevernas svar skrivs ner på tavlan.

Efter eleverna tänkt till frågar läraren varje elev att skapa 
en bild som relaterar till vänskap som sedan delas med 
gruppen.

Därefter ombeds eleverna att skaffa och göra sin egen 
definition om vad vänskap är och hur den ska vara. 

Läraren introducerar boken Den lilla prinsen av Antoine 
de Saint-Exupéry och läser kapitel 21: Vänskap 
med räven. (Tyska online versionen: Https://www.
derkleineprinz-online.de/text/21-kapitel/ )

Läraren skriver sedan följande citat på tavlan:

”Du ser bara bra ut med ditt hjärta.”

Eleverna uppmanas då att tänka på citatet och deras 
tankar skrivs ner på tavlan.

Sedan tar lärarna återigen fram de två nallebjörnarna 
och frågar eleverna:

Är teddybjörnarna vänner?

Kan de vara vänner?

Hur skulle de uppträda mot varandra om de var vänner?

Eleverna uppmanas då att sammanställa en lista över 
klassregler över hur en god vänskap är/vad som är bra 
vänskap.

Aktiviteten avslutas sedan med att läraren sammanfattar 
huvudpunkterna till vad eleverna kommit fram till ”är en 
bra vänskap”.
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Konst

Tematiskt område
Kreativt tänkande, social 
filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
6 till 12 år, cirka 1,5 timmar, 
grupper om 6 till 10 elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Formulera förväntningar, 
uttrycka frågor, kontrollera 
känslor.

Material:

Styrelse, stort A2-papper, 
markörer, stoppur eller 
verktyg för att hålla tiden, 2 
tärningar.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet främjar förståelse för hur man ska 
hantera förväntningar, särskilt när vi inte kan påverka 
situationer.

Det uppmuntrar barn till att utforma strategier för att 
övervinna negativa känslor och uppmuntrar dem att 
förstå att andra kan ha olika åsikter än en själv. 

Aktivitet – hur gör man?

Läraren ber eleverna sätta sig i en ring och förklarar 
att de kommer att genomföra en kontinuerlig ritning/
teckning där de kommer att använda en enda, obruten 
linje/streck för att utveckla bilden som de vill illustrera.

För att påbörja aktiviteten väljs ett barn med någon 
teknik, där eleven som får högsta numret på tärningen 
eller eleven som har det längsta namnet etc. väljs. 

Det valda barnet går till tavlan och börjar rita en linje tills 
nästa barn tar över, så att strecket aldrig bryts.

Efter 30 sekunder säger läraren “Stopp” och ett nytt 
barn går till tavlan för att ta över ritningen. Den första 
eleven kan inte lämna pennan och tavlan innan det nya 
barnet har tagit över.

Eleven som fortsätter ritningen kan bestämma sig för 
att följa ritningen av sin föregångare, ändra riktning 
eller fortsätta tills linjebildningen är avslutad/tills den 
eventuella ”bilden” är klar. 

Det kan hända att ett barn börjar med en ritning som 
är en silhuett av ett hus, men nästa drar abstrakt eller 
väljer ett nytt tema att följa.

När bilden är klar, underlättar läraren en diskussion 
med hjälp av följande frågor:

Vad representerar bilden?

Kan vi känna igen något “meningsfullt”?

Varför bestämde sig det sista barnet för att avsluta 
ritningen? Var det så att ingen skulle dra efter honom 
/ henne?

Vilka känslor tror du personen som ritade upplevde när 
ritningen slutade innan han / hon var klar?

Varför ville inte nästa person fortsätta med “bilden”?

Slutligen uppmanas eleverna att dela sina tankar 
om de vill göra det baserat på känslor av förväntan, 
besvikelser, motivation etc. 

Samt reflektera över andra situationer där de kan ha 
upplevt sådana känslor och att tänka på strategier för 
att hantera sådana känslor.



Den smarta räven 

Tematiskt område
Kreativ tänkande, 
metakognition.

Ålder, tid, gruppstorlek
10-12 år, cirka 30 minuter, 
grupper av 10 till 15 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Tänkande, skrivande, 
ordförråd.

Material: Post-it lappar, penna, bräda, 
timglas.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet främjar koncentration och är

 relativt lätt att göra utan för mycket förberedelser.

Uppgiften är att välja mellan sex, fem, fyra eller tre 
bokstäver inom en given tid för att skapa så många 
ord som möjligt inom tidsbegränsningen.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ger varje elev en penna och ett papper samt 
skriver upp sex, fem, fyra eller tre bokstäver på tavlan 
och ger barnen en tidsgräns på t.ex. en minut. 

Eleverna uppmanas att skriva ner så många ord som 
möjligt med de angivna bokstäverna.  

Efter första omgången läses orden högt och barnet med 
de flesta orden får en poäng. 

Uppgiften upprepas flera gånger och emellan 
omgångarna ändrar läraren bokstäverna på tavlan. 
Eleven med flest poäng i slutet av rundorna är vinnaren. 

Tidsgränsen ökar koncentrationen, men ökar också 
trycket på varje individ och därför bör lärare överväga 
att öka tidsgränsen för att minska känslan av stress 
i uppgiften. Även för att säkerställa att de valda 
bokstäverna kommer att degenerera ett lägsta antal 
ord. 

Efter uppgiften för läraren barnen i en diskussion med 
hjälp av följande frågor: 

Hur kände de sig under uppgiften? 

Varför kände de sig så?

Kan de föreslå hur man hanterar tryck och 
tidsbegränsningar när man utför uppgifter? 

Finns det andra gånger när de har känt på liknande 
sätt?

Vilka strategier använde de för att klara det? 

Avslutningsvis kan en affisch göras tillsammans 
gruppvis eller klassvis om tips och tricks på hur man 
ska hantera press och stress vid olika tillfällen.
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Goda exempel från Bulgarien



Vänskap  

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet används för att utveckla barns 
förståelse av empati för att vara mer omtänksam för 
andra. 
Denna verksamhet är också ett bra sätt att stimulera 
tankeprocesser.

Aktivitet – hur gör man?
Aktivitet – hur man gör aktiviteten För det första 
ritar läraren 2 stora cirklar (en inuti den andra) på ett 
bräde.

Läraren skriver frågan ”Vad är en vän”? i den inre 
cirkeln. 

Läraren ber barnen att tänka på vad en vän är, och att 
sedan beskriva detta genom att använda ett ord som 
varje barn skriver ner på en post-it-lapp.

Post-it-lapparna sätts sedan fast i den inre cirkeln och 
barnen får ropa upp sina ord. 

Möjliga ord skulle kunna vara: spela, kärlek, tacksamhet, 
kommunikation och kul. 

Läraren ställer sedan frågor om vänskap. Till exempel:  
“skulle du göra något för dina vänner ”?. 

Läraren sammanfattar sedan resultaten.

Läraren skriver sedan en ny fråga i den yttre cirkeln: 

”Vad skulle du göra för din bästa vän”? 

Barnen skriver sina svar på post-it lappar och sätter 
dem i den yttre cirkeln.

Nästa, läraren tar två dockor (eller handdockor) och 
presenterar ett kort rollspel om en pojke och en flicka 
som alltid är tillsammans.

I berättelsen märker pojken att hans vän är ledsen och 
frågar varför. 

Vid denna punkt blir flickan arg och börjar skrika. 

Läraren uppmuntrar barnen att tänka på vad de skulle 
göra om deras vän var ledsen, reflektera över det och 
diskutera detta. 

Möjliga teman barnen kunde diskutera är: kärlek, 
respekt, förståelse, trygghet, positiva tankar och ord, 
hjälpsamhet och empati.

Läraren sammanfattar de resultat/tankar efter 
diskussionen.

Tematiskt område Social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek 8 år gammal, upp till 30 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Förhör, vårdande tänkande, 
brainstorming, lyssnande, 
turtagning.

Material:
Post-it lappar, dockor eller 
dockor, markörer, pennor.
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Ord och meningar

Tematiskt område Metakognition. 

Ålder, tid, gruppstorlek
10 år gamla, 30 minuter, upp 
till 30 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Ifrågasättande, brainstorm-
ing, lyssna, turtagning.

Material: Ett talande verktyg, en bok.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Aktiviteten används för att utveckla studenternas 
associativa tänkande.

Aktivitet – hur gör man?
Eleverna och läraren sitter i en cirkel. 

Läraren vill veta vad det första eleverna tänker på när 
han/hon säger ett särskilt ord.

Läraren samlar in barnens tankar. 

Sedan öppnar läraren en bok och ber ett barn att välja 
ett slumpmässigt ord från boken med stängda ögon.

Sedan ska barnen sätta in detta ord i olika meningar för 
att uttrycka glädje, sorg, överraskning, m.m.

Syftet är för barnen att förstå att det enstaka ordet är 
bara ett ord men att det blir en annan betydelse i en hel 
mening av andra ord. 

Aktiviteten kan leda till positiva och negativa 
associationer. 

Läraren sammanfattar resultaten eller ber barnen att 
göra detta först i sina grupper och sedan som individuell 
redovisning till klassen. 

 



Tvivla på sanningen
 
Tematiskt område Kritiskt tänkande.

Ålder, tid, gruppstorlek
11 år gammal, 60 minuter, 
upp till 30 barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Ifrågasättande, lyssna, 
turtagning, resonera, kritiskt 
tänkande.

Material:
Papper, post-it-lappar, fyra 
bitar av kartong, färgpennor, 
pennor.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet används för att utveckla barns kritiska 
tänkande genom att de ifrågasätter sanningen.

Denna aktivitet är också ett bra sätt för barn att förstå 
att de inte behöver acceptera eller tro på allt de hör 
eller läser, även vetenskaplig fakta. 

Aktivitet – hur gör man?
Först delar läraren ut post-it-lappar till barnen. 

Läraren sätter fyra bitar av kartong på pappret, 
numrerade från 1 till 4 utan att ange vad de betyder.

Läraren ber sedan eleverna svara på följande frågor:

Vad är månen? 

Vad är jorden och himlen? 

Hur skiner månen?

Barnen får sedan skriva kortfattat vad de vet om jorden 
och månen på sina post-it-lappar.

De har 5 minuter på sig att göra detta.

Läraren skriver också ner vad han/hon vet på sin post-
it-lapp 

Möjliga svar kan vara: 

Månen är jordens satellit. månen är klotformad; jorden 
är rund, och himlen är lagret av atmosfär runt den. 

Läraren skriver sedan följande på första och andra 
kartongbiten:

Kartong 1: faktiska svar

Kartong 2: icke faktiska svar

Sedan sätter barnen sina lappar på kartong 1 eller 2, 
beroende på vad de svarat.

Förmodligen hamnar de flesta lappar på kartong 1.  

Läraren sätter inte fast sin lapp på pappret. 

Sedan ber läraren barnen att förklara  kortfattat på 
lappen hur de har fått till sig just  den fakta de skrev 
innan.

Läraren skriver sedan följande på kartong 3 och 4:

Kartong 3: Forskare säger detta. Vi läser om detta i 
skolan. Det visas på TV.

Kartong 4: Det är min åsikt men jag kan inte bevisa det.

Läraren ber eleverna sätta fast lapparna på antingen 
kartong 3 eller 4.

Det förväntas att alla lappar hamnar på kartong 3.

Sedan ber läraren barnen att föreställa sig året 
1817. Han/hon bor i ett simpelt hem i en by, utför 
hushållssysslor, hjälper till med skörden och jobbar på 
garden.

Läraren läser sedan texten hon/han skrivit på sin lapp.

Jag vet att det finns en man på månen, som håller i 
en spegel som reflekterar ljuset till Jorden. När han är 
mittemot oss, är månen rund. När han är åt sidan, är 
det halvmåne och när han är bakom oss är månen utom 
synhåll. Månen är inte långt ifrån Jorden.
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Jorden är platt som en bakplatta och himlen är som en 
korg som täcker Jorden. Ingen kan gå dit bakplattan 
och korgen möts. Det är änden på Jorden. 

Sedan sätter läraren sin lapp på kartong 2.

Läraren läser sedan den andra texten hon/han har 
skrivit på sin lapp för barnen:

Jag är absolut säker på vad jag säger, för alla andra 
säger samma sak. Sanningen kan inte vara något 
annorlunda än vad alla säger och tänker. Jag har 
samma bevis som du – Jag tror på det eftersom jag 
har hört det från någon, jag har sett det i en bok. Jag är 
absolut säker på det som jag har hört och kan inte tänka 
mig att det finns någon annan sanning.

Läraren sätter denna lapp på kartong 3.   

Till slut delger läraren barnen några tankar kring ämnet. 
Till exempel:

“Stora upptäckter är gjorda av människor som tvivlar på 
generellt accepterade sanningar.

Även vetenskapliga fakta som är förmodat att vara 
absolut sant, kan bli ifrågasatt.

Kanske kommer människor 100 år senare att veta 
annan fakta om månen, solen och Jorden.

Om du slutar ställa dig själv frågor om världen runt 
omkring dig, om du endast har de kunskaper som du 
har lärt dig och om du slutar ifrågasätta fakta, kommer 
förmodligen alla föralltid veta att Jorden är rund och att 
denna fakta är absolut sann”.

Barnen delar till slut med sig av sina tankar om vikten av 
att ifrågasätta för att lära sig nya kunskaper.
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Om jag var i dina skor 

Tematiskt område Social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
11 år, 60 minuter, upp till 30 
barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Diskussion, kritiskt tänkande, 
modellering, förklara, 
brainstorming, lyssna, turas 
om.

Material: Talande verktyg.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet används för att utveckla barnens 
förståelse för att om man sätter sig själv I någon 
annans skor så kan man lära sig nya förmågor. 

Aktivitet – hur gör man?
Läraren ber barnen att fundera på följande: 

Om de för en dag kunde leva som någon annan (som 
de känner), vem skulle dem vilja vara? 

Diskussionen börjar med att läraren ber barnen att ge 
deras svar. Ett talande verktyg används för att hjälpa 
diskussionen, vilket kommer hälpa barnen turas om, 
(bara personen med talande verktyget kan prata när 
som helst. De talande verktyget kan vara vilken sak 
som helst beroende på vad läraren/barnen bestämmer 
sig för att använda. Det kan vara en sked, leksak etc.)  

Personen som håller i de talande verktyget berättar 
om personen valt att vara för en dag och förklarar 
varför varför det skulle vara intressant att vara just den 
personen. 

Denna delen av diskussionen fortsätter i 10 till 15 
minuter och handlar framförallt om förmågorna hos 
personerna som barnen valt att de skulle vilja vara för 
en dag. 

Efter det ställer läraren en annan fråga:

Vilken av de förmågorna personen har skulle du själv 
vilja ha?  

Möjliga svar kan vara positiv, personliga adjektiv, vilket 
beskriver bra kvaliteter.

Sen frågar läraren: 

Vad kan du göra för att nå denna förmåga? 

Läraren sammanställer alla svar och betonar att de man 
kan lära sig dessa förmågor. 

En avslutande aktivitet kan vara att ett frivilligt barn 
teaterspelar sin person och att hela klassen får intervjua 
denna personen. 

Detta kommer ge barnet som teaterspelar en möjlighet 
till att överväga de nya förmågor på djupet genom att 
sätta sig själv i personen som de valts skor.

Det kommer också få resten av barnen att fundera på 
vilka förmågor personen har och varför barnet valt just 
denna personen.
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Maslows behovstrappa 

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet är framtagen för att hjälpa elever att 
fundera ut och prioritera vad som är viktigast för dem 

i livet.   

Aktivitet – hur gör man?
Eleverna börjar med att skriva ner sina idéer om vad de 
anser vara viktigast i deras liv.

Läraren kan underlätta aktiviteten med några frågor 
som t.ex.

Vad är viktigast för dig? Vänner, familj, skola etc.             

Vad kan du tänka dig att leva utan? Osv.

Läraren ger eleverna var sina pyramider som är 
uppdelade i olika nivåer/skikt. (liknande Maslows 
behovstrappa) 

Eleverna rankar föremålen/aktiviteterna och reflekterar 
över sina val samt försöker identifiera anledningarna till 
varför de valt som de gjort.

Eleverna uppmanas därefter att sätta det viktigaste 
på toppen av pyramiden och det minst viktiga vid 
pyramidens botten.

Gruppvis kan eleverna sedan diskutera sina val och 
prioriteringar. 

Läraren genomför till sist en diskussion klassvis om 
resultaten.

Tematiskt område Kritiskt tänkande.

Ålder, tid, gruppstorlek
10 år, ca 30 min, upp till 30 
elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Frågeställningar, 
analyserande, 
beslutstagande, lyssnande, 
självkännedom, förklaring 
och argumentation.

Material:
Utskivna pyramider till 
eleverna, pennor och en 
affisch.



Ön Utopia 
 
Tematiskt område Kritiskt tänkande.

Ålder, tid, gruppstorlek
11 år, ca 60 min, upp till 30 
elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Frågeställningar, 
diskussioner, lyssnande, 
argumentation, trovärdighet 
samt kritiskt tänkande.

Material:
En bild föreställande en ö 
med varken namn eller ord 
på.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Den här övningen är framtagen för att stärka 
elevernas förmåga att uttrycka sina åsikter.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren tillsammans med eleverna sitter i en ring med 
bilden av ön i mitten.

Läraren ber eleverna föreställa sig att en okänd och 
obebodd ö precis har upptäckts och eleverna har i sin 
tur blivit ombedda att flytta dit för att göra det till en bra 
och fungerande plats att bo.

Exempel på diskussionsfrågor/start kan vara:

Vilka är de viktigaste och mest nödvändiga 
förnödenheterna man kan behöva?

Vilka föremål, som vi är vana vid och kanske tar för 
givet nu, skulle vara onödiga?

Var skulle vi bosätta oss? Nära eller långt ifrån varandra?

Vilka lagar skulle vi behöva tillämpa? Varför just de?

Vad skulle hända med de som bryter mot lagarna?

Skulle det finnas någon form av regering?

Bör det finnas någon form av valuta? Om ja / nej varför?

Skulle vuxna vara tillåtna på ön?

Läraren underlättar aktiviteten genom att skapa ett 
scenario, rollspel eller simulering, där alla kan uttrycka 
sina åsikter samt förändra dem om så behövs efter 
debatt/ diskussionen. 

En fördjupningsuppgift kan vara att skapa ritningar, 
planer och stora posters för sina öar.
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Vänskapsträdet
 
Tematiskt område Social filosofi. 

Ålder, tid, gruppstorlek
11 år, ca 60 min, upp till 20 
elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Diskussion, empati samt att 
kunna ge sin egen åsikt.

Material:
Markörer, en whiteboard och 
färgpennor.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet är framtagen för att uppmuntra barn 
till att diskutera och reflektera vänskap. 

Aktivitet – hur gör man?
Läraren och eleverna ska tillsammans rita ett 
vänskapsträd. 

Läraren ber eleverna att tänka på ordet vänskap och 
förklara vad vänskap betyder för dem.

Därefter ritar läraren en trädstam med ordet vänskap 
inuti där elevernas åsikter skrivs som grenar till trädet. 

Eleverna ombeds sedan att fundera på och beskriva 
hur man håller vänskap vid liv.

Dessa ord och meningar läggs sedan till i trädet som 
dess rötter.

Slutligen föreslår eleverna och målar själva något att 
fästa vid grenarna som t.ex. hjärtan, fåglar, blommor 
och solar. Detta för att ytterligare visa deras känslor och 
vikten av vänskap. 

Vänskapsträdet liknar en tankekarta som visar rötter, 
grenar, och löv.

Avslutningsvis kan eleverna mima känslor eller visa 
ansiktsuttryck för klassen så de får gissa vilken känsla 
som skildras. 



Sagan om de sorgsna 
gamla människorna 
Tematiskt område Social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
11 år, ca 60 min, upp till 30 
elever.

Färdigheter  och 
kompetenser

Diskussion, empati samt 
att kunna uttrycka sin egen 
åsikt.

Material: Markeringspennor.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet är framtagen för att eleverna ska 
kunna tänka ut och analysera vad som gör människor 
i olika åldrar glada och lyckliga. 

Aktiviteten bidrar också till att eleverna får tänka på 
problem som kan finnas i samhället.

Aktivitet – hur gör man?
Läraren berättar en historia om två äldre människor, en 
man och en kvinna.

En gång bodde en gammal man och en gammal kvinna 
i en vacker dal. De diskuterade med varandra från 
morgon till kväll. Deras liv var fattigt och huset de bodde 
i var påväg att bli fallfärdigt. De tyckte inte om saker och 
log aldrig.

Läraren slutar berätta och ber eleverna att ge några 
förslag till varför de två äldre människorna är så 
olyckliga. 

Läraren skriver sedan ned elevernas idéer på tavlan 
och fortsätter därefter berättelsen:

En dag kom den goda fen till dem och berättade för 
dem att de skulle få tre önskningar.

Läraren ber då eleverna att tänka på vad de 3 
önskningarna skulle kunna vara och skriver dem på 
tavlan. 

Läraren tar därefter rollen som “äldre man / kvinna” och 
förklarar orsakerna till att han / hon är olycklig: pengarna 
kan ha tagit slut, rädslan för att huset ska förfalla, de 
börjar bli gamla och är rädda för att bli ensam kvar. 

Läraren ber eleverna reflektera över vad paret kan göra 
eller förändra för att göra sina liv bättre. 

Avslutningsvis gör eleverna djupgående diskussioner 
om att lycka mestadels beror på värderingar olika 
människor har. Till exempel kärlek, vänskap, normer 
och respekt för andra, etc. i stället för endast ägodelar 
och materialistiska saker.
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Jägaren och ankorna 

Tematiskt område Social filosofi.

Ålder, tid, gruppstorlek
11 år, 60 minuter, upp till 30 
barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Diskussion, empati, val.

Material: Markörer.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet används för att utveckla barns 
förståelse för olika svåra val som människor kan 
behöva göra. Det syftar också till att utveckla barns 
empati mot djur.

Aktivitet – hur gör man?
Lektionen börjar med läraren att berätta en historia om 
en jägare enligt följande:

Det var en gång en man som var den mest kända jägaren 
i hela landet. Han åkte ut och jagade varje dag och kom 
alltid tillbaka med fångst. Hans ära och berömmelse 
firades överallt, och alla var mycket stolta över honom. 
Men en dag kunde han inte fånga någonting. Han var 
på väg hem, orolig över vad de andra skulle tänka, när 
en berömd jägare som han kom hem utan fångst. Han 
var inne i sina egna tankar när han passerade en sjö. 
Sjön låg nära byn på vägen hem och i sjön simmade 
två ankor.

Han stannade och började fundera:

Han hade också två val: 

1. att döda en av ankorna och komma tillbaka till byn 
som låtsas att det var hans fångst, eller,

2. Att gå tillbaka tomhänt och möta folket.

Vilket dilemma? Vad ska han göra?

Det var viktigt för honom att inte förstöra sitt rykte, men 
samtidigt inte lätt att tänka på att döda en av ankorna.

Läraren frågar då barnen att tänka på situationen moral 
om de svåra val som jägaren stod inför.

Rollspelen kan sedan ageras för att jämföra varje 
gruppsynpunkt. Slutligen sammanfattar läraren alla 
möjliga svar och ber barnen att reflektera över valen.



Ändra sagan 
 
Tematiskt område Metakognetion.

Ålder, tid, gruppstorlek
11 år, 60 minuter, upp till 30 
barn.

Färdigheter  och 
kompetenser

Diskussion, kreativt 
tänkande, kreativ skicklighet, 
val.

Material: Samtal.

Översikt – vad handlar 
aktiviteten om? 
Denna aktivitet används för att utveckla barns 
förståelse för att beroende på vilka val de gör ändrar 
situationerna i liv om de vill göra det.

Aktivitet – hur gör man?
Lärarna ber barnen att bilda grupper om 4. Läraren 
återberättar sagan om Askungen. 

Läraren ber barnen att ändra fritt I sagan. De får ändra 
vad de vill i sagan med de måste motivera varför de 
vill ändra just de saker och sedan beskriva vad som 
skulle hända när sagan har ändras, som ett resultat av 
förändringen.

Ett “pratverktyg” används för att hjälpa diskussionen 
som hjälper barn att vända sig (endast den person 
som pratar med verktyget kan prata vid varje tillfälle. 
Talverktyget kan vara ett föremål som läraren och / eller 
barnen bestämmer sig för att använda. Det kan vara en 
sked, en snygg leksak, etc.

Barn kan producera en storyboard som visar den nya 
historien eller genomföra en TV eller radio intervju/
rapport om Askungen.

Slutligen sammanfattar läraren de viktigaste punkterna 
som uppstod under aktiviteten genom att ställa frågor 
som: 

Var förändringarna till det bättre och om så för vem? 

Vad var slutsatserna efter förändringarna gjordes?

Barn diskuterar de slutliga frågorna och drar möjliga 
slutsatser som att förändringar kan göras i våra 
situationer för att förbättra saker för oss själva och 
andra. 
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