
1

CAPs
Children As Philosophers

Insamling av 
fallstudier 



2

Project Nr: 2017-1-UK01-KA201-036622



3

 
 
 
Innehåll

Om projektet

Principer för filosofi och kreativt tänkande

Metakognition

Social filosofi 

Elevernas utbytesverksamhet 

1

2

39

73

107



4

CAPs
Children As Philosophers

Om projektet:

Genom en rad samarbetsaktiviteter syftade CAPs-projektet till 
att utveckla personalens förmåga och kompetens i att använda 
undersökningsbaserade strategier och verktyg som stöder och 
utvecklar barns filosofiska tänkande.

Viktiga strategier och aktiviteter som lärdes ut under de gemensamma 
personalutbildningarna implementerades sedan i skolorna.

Denna publikation, som är organiserad i tre tematiska områdena plus 
ett område för elevers utbytesverksamhet, visar det arbete som har 
producerats till följd av den verksamhet som bedrivits under projektets 
två år.

Mer information om de strategier och aktiviteter som hänvisas till i 
denna broschyr finns i sektionen om resurser på projektets webbplats.

Du kan läsa mer om projektet och få tillgång till ytterligare material på:

http://www.childrenasphilosophers.com
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Principer för filosofi och 
kreativt tänkande 
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Aktivitetens titel Teaching ideas using creative thinking cards 

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes under visuellt 
berättandeutbildningen.
Det visades två uppsättningar av kort för delge 
deltagarna kreativa pedagogiska idéer att ta med sig 
tillbaka till sin skola.
En uppsättning kort “Visuellt berättande” innehöll “idéer” 
eller ämnen som hade täckts under utbildningsveckan, 
såsom nyheter, sit-com, karaktärsdesign, konst, serier, 
etcetera
Den andra uppsättningen av kort “Möjligheter” 
innehöll ämnen som rör läs-och skrivkunnighet såsom 
förståelse, drama, fonetik, läsning, skrivning, etc. De 
kallas “möjlighetskort eftersom de ger en möjlighet att 
utveckla nya idéer om undervisningen av de ”bilder ” 
som anges på varje kort på ett mer kreativt sätt. Varje 
grupp plockade upp ett “Visuell berättelse” kort och ett 
“möjlighetskort”.
Gruppen diskuterade och formulerade sedan idéer om 
hur undervisningen av “möjlighetskortet” skulle kunna 
uppnås inom ämnet för “visuella berättelsekort”.
Till exempel idéer om hur man undervisar om förståelse 
(möjlighetskort) genom att använda serietidningar 
(Visuella berättelsekort).
Varje grupp gjorde en tankekarta över idéer och 
sedan diskuterades vilken idé som bäst passade 
deras sammanhang. De utvecklade sedan idén och 
utarbetade en lektionsplan.
I verkligheten kan tankekartan beskrivas som begrepp, 
medan den valda idén kan beskrivas i termer av hur 
den skulle levereras i ett klassrum.
Även om dessa kort var specifika för visuella berättelser, 
kunde de anpassas för att användas inom andra 
ämnen.
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Exempel på tankekartor som genereras med hjälp av kreativa tänkande kort

Visuellt berättande kreativt tänkande-kort
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Aktivitetens titel Bildskärmar för visuell kommunikation

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes under veckan med 
personalutbildningen som innehöll visuellt berättande, 
välbefinnande, IKT, utomhuspedagogik, kreativ 
undervisning etc.
Den användes som en utvärdering i slutet av veckan 
för att granska lärandet och för att utarbeta en 
handlingsplan för att implementera nya tekniker 
som upplevts och lärts in under utbildningsveckan i 
deltagarnas egna skolor.
Aktiviteten involverade deltagarna att arbeta i grupper 
om 6–8 personer. Varje grupp fick en papper och 
färgade tuschpennor.
På ett separat bord kunde gruppmedlemmarna 
få tillgång till olika hantverksmateriel, inklusive 
naturmaterial om verksamheten utfördes utomhus.
Utbildaren visade följande:

Vad har du funderat på?

Presentera visuellt de viktigaste delarna av vad du 
har sett, känt, observerat och upplevt under denna 

vecka...

Använd bilder/symboler mer än ord!

Grupperna fick 45 minuter för att slutföra sin uppgift.
I slutet av de 45 minuterna fick varje grupp delge och 
förklara deras dispaly för de andra.
De andra grupperna fick möjlighet att ställa ytterligare 
frågor och göra ytterligare kommentarer.
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Exempel på visuella bildskärmar i slutet av veckan.

Individuell tankekarta på en bildskärm.
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Aktivitetens titel Utopi 

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande

Beskrivning av 
aktiviteten

Aktiviteten som kallas “Utopia” genomfördes med en 
klass  6 och 7 år gamla.
Barnen ombads att sitta i en cirkel.
För få ordning och struktur på aktiviteten använde 
läraren en “Respektometer”.
Punkterna i Respektometern är att:
Sitt snyggt (kropp redo för inlärning)
Lyssna på varandra
Titta på personen som pratar
Turas om
Visa stort tänkande
Med hjälp av en whiteboard, skapade barnen en 
“Respektometer” visat som en termometer med 
inkrementella skalor som visades och utvärderade 
dessa delar av aktiviteten med hjälp av detta verktyg 
själva.
Ett (osynligt) “talande tecken”, där barnen visade att de 
hade ett tecken, tillät dem att turas om att tala. Denna 
struktur gjorde det möjligt för läraren att stå tillbaka och 
titta på barnen när de ledde och genomförde sin egen 
aktivitet på ett bra sätt.
En uppvärmningsaktivitet “The Name Game” lektes 
med målet att få barnen att slappna av och få dem att 
lyssna, tänka och reagera snabbt på varandra.
Namnspelet:
Stående i en cirkel, ett utvalt barn (barn A) kallas ett 
annat barns namn (barn B) och båda gick mot varandra 
och korsade varandra i mitten av cirkeln och bytte 
platser i cirkeln. Barn B då kallas namnet på ett annat 
barn (barn C) och de bytte platser på samma sätt.  
Detta fortsatte tills alla barn hade bytt plats.
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Barn resonerar och motiverar sina beslut om vad man ska ta med till ön.

Beskrivning av 
aktiviteten

Efter denna uppvärmningsaktivitet ombads barnen 
sedan att sitta runt en stor karta, en båt och en jordglob 
som läraren hade tillhandahållit för denna aktivitet.
Efter denna uppvärmningsaktivitet ombads barnen
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Aktivitetens titel Utopi 

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande

Beskrivning av 
aktiviteten

Efter utbildningen i Italien i december 2017, spreds 
principerna för Utopia-aktiviteten med personal från 
Bliss Charity skola.
Personalen informerades om att vid denna aktivitet 
skulle  barnen sitta runt en stor karta, en båt och en 
jordglob som läraren hade tagit fram.
De fick veta att de skulle resa till en obebodd ö och 
denna ö skulle kallas Utopia.
Barnen fick också veta att de kunde välja ett objekt att 
ta med sig. Barnen ritade eller skrev ner dessa saker 
på ett papper. Deras val delades med hela klassen och 
sedan ombads barnen att gruppera objekten.
Barnen fick veta att klassen bara kunde ta fem saker 
och de var tvungna att rösta för vilka fem de ville ta 
med.
Barnen förväntades resonera och motivera sina svar. 
Med hjälp av kreativt, kritiskt och samarbetsinriktat 
tänkande kretsade diskussionen kring dessa 
motiveringar och resonemang.
Med hjälp av markörer röstade barnen individuellt och 
förklarade sitt resonemang.
Efter att ha förklarat aktiviteten under mötet föreslogs 
att varje klass i skolan skulle delta i Utopia-projektet.
Man enades om att projektet skulle byggas på vecka 
efter vecka och att det förutsågs att klasserna skulle ha 
olika erfarenhet av projektet på grund av att varje klass 
var unik.
Förväntningarna fastställdes och avtalades 
med personalen och rapporteringsförfarandena 
diskuterades.
I mötet ingick det i personalens roll att göra ett 
rollspel med de aktiviteter som presenterades under 
utbildningen i Italien.
Efteråt diskuterade de möjliga modeller för 
genomförande på sina skolor. Diskussionen inkluderade 
frågor om tid och längd som varje klass skulle tillbringa 
per vecka med projektet.
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Personal som genomför Utopiaaktiviteten

Beskrivning av 
aktiviteten

Personalen pratade om hur de äldre barnen kunde 
rita och skapa sin egen Utopi-ö medan det i de yngre 
klasserna redan fanns en stor karta och båt.

Personalen diskuterade faktorer som kunde övervägas 
under projektet:
• en obebodd ö har just upptäckts och barnen har 

möjlighet att flytta dit;
• barn får bestämma vad de ska ta med
• barn får bestämma vem de ska ta med
• barn får avgöra om vuxna skulle tillåtas att vistas 

på ön
• vilken typ av boende de skulle bo i
• regler för sin ö
• vem som ska styra ön
• konsekvenser om reglerna bryts
• Handel
• Vad som skulle hända om en okänd person kom 

till ön.
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Aktivitetens titel Utopia-ön

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet gjordes med barn från 5 års ålder.
Barnen, tillsammans med sin lärare, satt i en cirkel.  
Läraren bad sedan barnen att föreställa sig en ö där de 
kunde leva mycket bra.
De visades sedan en bild av en ö och läraren frågade 
dem frågor som:
• Vad behöver vi?
• Vad vill vi inte ta med oss?
• Var ska vi bygga våra hus?
• Vem bestämmer reglerna?
• Vilka regler behöver vi?
• Vad händer med dem som inte respekterar 

reglerna?

Efter att ha diskuterat dessa frågor med barnen, 
presenterade läraren några nya frågor: “Vad händer 
om en tjuv anländer till ön och han ber om asyl? Vad 
händer om han säger att han vill ge oss allt som han 
har stulit från andra människor? “
Barnen diskuterade dessa frågor ett bra tag och kunde 
inte hitta en kompromiss.
Frågan var i själva verket så självklar för barnen att de 
spontant diskuterade det under de följande dagarna.
För att ytterligare underlätta diskussionen, läste läraren 
en bilderbok som heter “Velvet” av Silvana D’ Angelo e 
Antonio Marinoni, som berättar historien om en mycket 
märklig tjuv, som inte stjäl objekt utan historier och 
dofter. 

Problemet med tjuven är inte löst ännu. Det finns 
fortfarande tvivel och åsiktsskillnader som barnen 
diskuterar.
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Detaljer om Utopia Island-modellen

Detaljer om Utopia Island modellen: ritningar av tjuven och “Velvet” bok.
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Aktivitetens titel Inget överskott

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes med barn från 5 års ålder.
Barnen presenterades ett citat, från filosofen Solon, 
“Inget överskott”.
Barnen diskuterade sedan vad de tyckte det betydde 
och vad det betydde för dem.

Efter diskussionen bad läraren sedan barnen att bygga 
ett mycket högt torn med träkuber.
När tornet kollapsade bad läraren barnen att förklara 
varför detta hände och en diskussion kring idén om 
“gränser” tog fart.

Under de följande dagarna introducerade läraren andra 
aktiviteter som var kopplade till ämnet. Hon bad först 
barnen att fundera över vad som skulle kunna hända 
om vissa delar av kroppen var för stora och uppmanade 
barnen att dra exempel och fundera över följderna av 
detta.
En ritning av en termometer skapades sedan som 
uppmätte “överskott” i olika situationer och barnen 
ombads att tänka till kring varje situation och om 
de kände att något  passerade gränsen skulle de 
rapportera det till andra.
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Barnen försöker bygga ett torn, högsta möjliga, med träkuber.

Några av tornen i slutet av aktiviteten
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Aktivitetens titel Gåtor för att introducera principerna för filosofi

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande

Beskrivning av 
aktiviteten

Efter det gemensamma personalutbildningsmötet i 
Modena framfördes denna aktivitet till en grupp på 17 
förskolelärare.
Efter en kort introduktion om hur man kan engagera sig 
i en filosofisk diskussion med barn, ombads lärarna att 
bilda tre små grupper. En filosofisk gåta presenterades 
för varje grupp:

• Ordspråket av Solon “inget överskott”
• Amartya Sens berättelse-tre barn och en flöjt
• Den Aesop ‘ s fabeln om begreppet begränsning

Läraren uppmanades att diskutera:
• Hur man introducerar gåtan till sina barn?
• Vilka frågor de skulle ställa till barnen för att 

stimulera en debatt? 
• Vilka tvivel skulle de införa för att främja samtalet?

De tre grupperna möttes sedan upp och varje grupp 
rapporterade om resultatet av sin diskussion till resten 
av lärarna.  Samtalet fokuserade sedan på vilka 
filosofiska begrepp som var avgörande i var och en av 
de tre gåtorna och även om hur man kan hjälpa barn att 
utveckla sina egna reflektioner om dem.
Gruppen som diskuterade uttalandet av Solon “inget 
överskott”, liksom den som fokuserade på Aesop ‘ s 
fabeln om begreppet begränsning, rapporterade att 
idén om begränsning var en viktig punkt i diskussionen. 
Begreppet rättvisa var en avgörande punkt för den 
tredje gruppen.
För att introducera dessa ämnen för små barn (i åldrarna 
3 till 6 år), tänkte lärarna på praktiska aktiviteter som 
skulle kunna hjälpa barn att uppleva dem i en verklig 
situation.
Efter diskussionen fick lärarna introducera gåtan de 
hade fokuserat på i sitt klassrum.
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Lärare som deltar i utbildningssessionen som presenterades av Luca Mori
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Aktivitetens titel Huset i parken

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet visades för en grupp av barn i åldern 4 
år, under en timmes lång session.

Barnen tillfrågades först om de någonsin hade tänkt på 
att de skulle flytta och bo någon annanstans. De började 
diskussionen med var de skulle flytta och varför.

Läraren uppmanade sedan barnen att föreställa 
sig att de skulle flytta ihop i ett nytt hus några dagar 
och frågade dem hur detta nya hus skulle vara. De 
diskuterade hur man organiserar utrymmen och hur 
man delar aktiviteter i huset.

Frågan om husregler kom sedan upp och barnen 
tillbringade en bra stund med att diskutera om hur man 
ser till att alla respekterar reglerna.  De talade också 
om vad man skulle göra om någon bröt mot reglerna 
och frågor kring rättvisa och användning av våld 
behandlades också.
 
Efter en fri diskussion bland barnen, föreslog läraren 
att de skulle göra en “karta” av de aktiviteter och 
beteenden de hade diskuterat, dela in dem i “bra” och 
“dåliga”, “användbara” och “farliga”, utifrån att vara 
lycklig och leva tillsammans.
Kartan blev som ett slags spel. Stigen startade från 
huset i parken och nådde en låda med medaljer; i varje 
steg kunde barnen bestämma om en åtgärd var bra 
(steg framåt) eller dåligt (steg bakåt).
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Barn som spelar “ormar och stegar i vatten” spel de skapade efter debatten
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Aktivitetens titel Vad är empati? Vad är samarbete?

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande

Beskrivning av 
aktiviteten

Totalt 456 barn i åldrarna 6 till 11 år deltog i aktiviteter 
om metakognition.
Under september och oktober genomfördes en rad 
aktiviteter relaterade till empati och samarbete.
Läraren förklarade för barnen att:
Empati innebär att sätta på sig någon annans skor och 
se saker genom deras ögon...
• Att se en situation från någon annans perspektiv
• Uppskatta en annan eller motsatt synvinkel
• Att försöka förstå de åsikter och idéer som skiljer 

sig från din
Följande definitioner för empati framhölls från barnen:
“Gör inte för att andra vad du inte vill ha gjort för dig!”
• Jag sätter på mig någon annans skor
• vänskap
• förståelse för
• lyssna på
• skötsel
• bra
• respektera
• Jag tänker på de andra
• Du behandlar andra som du skulle vilja bli 

behandlad
• Vi inser vad de oroar sig för
• vänlighet
• känslor mot andra
• att vara tolerant

Samarbete 
Vi tänkte på  hur barn kunde samarbeta i gruppaktiviteter, 
vi observerade och lärde oss vad samarbete innebär:
• För att uppnå ett mål kan du inte göra det på egen 

hand
• För att lösa  en uppgift snabbare
• För att förhandla och nå en överenskommelse med 

andra
• För att stödja de som är i svårigheter.
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Bilder som representerar de två begreppen. Barn i aktion

Beskrivning av 
aktiviteten

Barnen var involverade i att definiera attityder och 
färdigheter ur deras synvinkel.

Följande definitioner för samarbete erhölls från barnen

“En vän i nöd är en vän verkligen!”;
“Allt för en och en för alla”.
• team-arbete
• gruppera projekt
• komma vidare med de andra
• kombinera idéer
• vänskap ger fred
• stöd för
• acceptera idéer
• hjälpa andra
• arbeta tillsammans
• att dela
• kommunicera med varandra
• acceptera olika idéer
• lyssna på andra åsikter
• respekt.
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Aktivitetens titel Dingla

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande

Beskrivning av 
aktiviteten

Barnen sitter i en cirkel och tittar på en kort film som 
heter Dangle.

https://vimeo.com/channels/618647/46383515

Filmen handlar om en man som går uppför en kulle, 
där finner han ett rep dinglande från himlen. Han vet 
inte vad han ska göra, men han bestämmer sig för att 
dra i repet. Belysningen släcks. Han drar i det igen och 
lamporna tänds. Han leker med repet tills repet faller 
till marken och världen är kvar i mörkret. Han springer 
iväg och känner sig väldigt rädd.
Efter att ha sett videon, sade de flesta barn att den 
förvånade och förbryllade dem. Känslan de kände var 
rädsla och de sade att de inte kände sig bekväma med 
att titta på filmen, utan att veta vad som kan hända i 
slutet.
Barnen delades in i grupper om fyra och ombads att 
berätta om sina tankar om filmen.
Sedan, i sina grupper, skrev barnen en filosofisk fråga 
inspirerad av kortfilmen.
Dessa frågor presenterades, diskuterades och 
placerades sedan på plats inom cirkeln.
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Barn tittar på filmen.
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Aktivitetens titel Filosoferna

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande

Beskrivning av 
aktiviteten

Barnen började läsa om filosoferna Aristoteles, Platon, 
Sokrates i boken “Tänk stort” av Peter Ekberg & Jens 
Ahlbom.
De diskuterade olika “fall” från varje filosof och jämförde 
likheter och skillnader.
Barnen arbetade sedan i grupper för att göra en affisch, 
forska och diskutera om de olika filosoferna, och lade 
till citat från filosoferna.
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Poster 

Boken vi använde
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Aktivitetens titel Den öde ön

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande

Beskrivning av 
aktiviteten

Barnen fick en uppgift som baserades på följande 
scenario:
Du är strandsatt på en öde ö tillsammans med fyra 
andra personer.
En dag dyker det upp ett paket med 5 kg mat. Hur ska 
du dela upp maten mellan alla och varför?
Personerna på ön är av olika åldrar, kön och har olika 
behov.

Barnen arbetade individuellt och var tvungna att först 
tänka för sig själva och sedan skriva ner sina tankar 
och val.
Varje barn fick sedan möjlighet att berätta för resten av 
klassen om sina val och varför de hade gjort dem.
Barnen delades sedan in i grupper för att diskutera 
de frågor som togs upp ytterligare.  Många av barnen 
hade många intressanta och varierande tankar kring 
problemet.
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Diskussion i grupp om “Den öde ön”,
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Aktivitetens titel Spridning av verksamheten efter den gemensamma 
personalutbildningen i Modena (Italien)

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande

Beskrivning av 
aktiviteten

Under den 1:a gemensamma personalutbildningen i 
Modena besökte projektpartners “Scuola dell’ Infanzia – 
Modena est” där de kunde inspireras av de många olika 
filosofiska aktiviteter som framgångsrikt genomförs på 
denna förskola.
I en grupp till exempel, var det uppenbart att även de 
yngsta barnen redan var bekanta med några av de 
berömda filosoferna och deras tankar.
Denna idé togs tillvara och spreds vidare vid vårt möte.
I början av lektionen presenterades filosofen Aristoteles 
och hans uttalanden om vänskap för tredjeklassare på 
grundskolan i Cham.
Den berömda boken “Little Prince” av Antoine de Saint-
Exupéry användes också, som innehåller uttalanden 
om vänskap, såsom “Det är bara med hjärtat som man 
kan se det rätta. Vad som är nödvändigt är osynligt för 
ögat. “
Barnen tillfrågades om vad de trodde skulle kunna 
menas med detta uttalande.
I den sista delen av lektionen diskuterade barnen sina 
tankar om vänskap som visade stort intresse för deras 
diskussioner.
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Stimulans 1 på temat – Aristoteles

Stimulans 2 om diskussionen på mötet
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Aktivitetens titel Utopi för barn – spridning efter den gemensamma 
personalutbildningen i Modena (Italien)

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande

Beskrivning av 
aktiviteten

En av de mest framgångsrika och intressanta 
aktiviteterna för den första gemensamma 
personalutbildning i Modena var en aktivitet som kallas 
“Utopia”,

En av förskolegrupperna tillbringade en eftermiddag 
med att utforska idén om “Utopia” ön. Deras uppgift var 
att “befolka” och “utrusta” denna ö. De tilläts bestämma 
vem som fick bo på ön, om vuxna också fick vara 
där, vilka saker som var tillåtna och vilka som måste 
förbjudas.
Barnen diskuterade mycket livligt och lärde sig att 
lyssna på varandra och kompromissa.
Under andra halvan av eftermiddagen ritade de sin 
“Utopia” ö på ett stort pappersark som innehöll alla 
deras idéer och tankar.



33

Diskussion om hur man organiserar “Utopia”-första tankar om detta ämne

Den slutliga bilden av “Utopia” av förskolebarn 
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Aktivitetens titel Utopia för lärare

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande

Beskrivning av 
aktiviteten

Ett spridningsmöte hölls efter personalutbildningen i 
Modena. Omkring 22 lärare deltog i utbildningen som 
inkluderade två presentationer.
Vid den första presentationen visade lärarna de olika 
verktyg och metoder som de kan använda i sitt dagliga 
arbete för att utveckla barnens kritiska tänkande. 
Lärarna lärde sig om olika stilar av lärande, tänk om-
tänkande, brainstorming, etc.
Sedan introducerades lärare till Utopia som en 
barnaktivitet. Det innehöll instruktioner och frågor som 
lärarna kunde använda i skolan när de började lära ut 
filosofi till sina barn.
Färdigt material och banners på ön, som var förberedda 
av lärare och barn i skolan, delades ut till lärarna att 
visa i sina klassrum.
Alla lärare i skolan planerade att genomföra 
filosofilektioner utifrån läroplanen.
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Flöde av  kunskap under ett lärarmöte

Presentation av “Utopia” verksamhet
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Aktivitetens titel Utopi för barn

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande

Beskrivning av 
aktiviteten

Som ett resultat av personalutbildningen i Modena 
introducerade vi Utopia aktiviteten för olika klasser med 
barn, mellan 8 och 12 år gamla.
Aktiviteterna tog tre timmar per vecka.

Barnen organiserades i en cirkel och läraren inledde 
samtalet. “Vi kan föreställa oss att en okänd och 
obebodd ö just har upptäckts i havet. Låt oss nu anta 
att vi har chansen att flytta dit och göra det till ett bra 
ställe att leva på “
Med hjälp av ett redskap hade barnen ett djupt samtal 
om Utopiaön.  Detta följdes av en rad olika aktiviteter 
relaterade till deras ö.
Barnen ombads till exempel att göra följande aktiviteter:
Primära behov: Rita ön som du vill att det ska vara. 
Beskriv klimatet, naturen, växtligheten, djuren. Beskriv 
hur du organiserar utformandet av dina primära behov.
De flesta av barnen bestämde sig för att rita sin egen 
Utopia-ö.
Saker från civilisationen: gör en lista över saker 
från civilisationen du vill ha på ön. Bedöm vad som är 
nödvändigt och varför.
Hur ska vi organisera våra liv? Rita eller beskriv hur 
vi lever på ön.
Lagar: Om du bestämmer dig för att ha lagar, skriv 
ner varför du behöver dem och vilka de är. Om du 
bestämmer dig för att inte ha lagar, skriv varför.
Regeringen: Om du bestämmer dig för att ha en 
regering, skriv ner varför. Om du bestämmer dig för att 
inte ha det, skriv varför.
Pengar: Om du bestämmer dig för att ha pengar, skriv 
ner varför. Om du bestämmer dig för att inte ha pengar, 
skriv varför.
Rita eller skriv valutan- vad är dess värde, vad kan 
köpas för det?
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En klassuppgift om “Utopia för barn

Beskrivning av 
aktiviteten

Skola: om du bestämmer dig för att ha en skola, skriv 
ner varför. Om du bestämmer dig för motsatsen, skriv 
varför.
Institutioner: Om du bestämmer dig för att ha 
institutioner, skriv ner vilka de kommer att vara och hur 
de kommer att förvaltas. Om motsatsen, skriv varför.
Vänner: Skriv en lista över dina vänner på ön.
Nya människor: Skriv ner vad du skulle göra om du 
märkte att det kommer nya människor till ön. Hur 
föreställer du dig dem? Beskriv hur du kommer att möta 
nykomlingar. Kommer du att ändra något i världen som 
redan organiseras av dig?

Barnen var så entusiastiska över denna aktivitet. De 
gillade verkligen “Utopia Island” eftersom det utvecklade 
deras kreativitet och fantasi.
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Metakognition
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Aktivitetens titel Att knyta ihop människor, hjärna och lärande

Tematiskt område Metakognition

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes under en workshop om 
ämnet välbefinnande.
Det var en kom-i-gång aktivitet som ledde till 
introduktionen av hur kreativitet och metakognition 
fungerar och hur det påverkar barns förståelse av sitt 
eget lärande.
Med hjälp av en boll, snöre och ett stort område där en 
grupp lärare kunde stå i en cirkel, inleddes aktiviteten.
Ledaren började med att säga något om sig själv som 
en liknelse, en passion, något de var stolta över och 
varför.
Om någon hade något gemensamt, höjde de sin hand 
och ledaren, som höll i snöret, kastade bollen och 
snöret till den personen.
Den person som fångade bollen och snöret bekräftade 
vad de hade gemensamt och lade sedan till något 
annat om honom/henne och sedan kastade bollen till 
en ny person som hade höjt sin hand för att visa ett 
gemensamt intresse.
Aktiviteten fortsatte på detta sätt och ett nät av snöre 
började byggas inom cirkeln.
När alla hade deltagit, bad ledaren gruppen att 
föreställa sig att nätet representerade hjärnan och dess 
neurologiska länkar.

Ledaren bad sedan en sida av cirkeln att fysiskt reagera 
på en viss känsla som rädsla, lycka m.m. och samtidigt 
hålla sin del av snöret.  Rörelser såsom skakningar av 
rädsla eller hoppande av glädje genererade en reaktion 
av rörelse någon annanstans i nätet som skulle kunna 
kännas i flera delar av cirkeln.
Genom att göra så fick ledaren gruppen att förstå och 
diskutera hur känslor och hjärnfunktioner kan påverka 
hur vi agerar i livet och därför hur detta kan påverka hur 
vi lär oss.
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Nät-tillverkning

Gruppdiskussion om undervisning och om hur metakognition påverkar elevernas lärande
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Aktivitetens titel Springdiktering

Tematiskt område Metakognition 

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet användes under olika kurser men 
främst under kursen Visuellt berättande.

Den användes för att inleda en diskussion om de 
färdigheter och kompetenser olika elever kan behöva för 
att framgångsrikt slutföra en uppgift och kommunicera 
budskap.

Läraren valde en bild och en text (detta kan vara en 
sida från en barnbok) och placerade den framme i 
klassrummet på ett bord bortvänd från barnen.
Lärare delade därefter in klassen i grupper om ca. 6–8 
deltagare.
Varje grupp valde sedan: två “sekreterare”, en att skriva 
och en att rita.
Resten av gruppen var “löpare”.
Hälften av ”löparna” skulle memorera och rapportera 
på texten och den andra halvan på bilden.

När de var klara sprang två löpare från varje grupp (en 
för text och en för bilden) till boken och tittade på bilden 
eller texten. De sprang sedan tillbaka till sin grupp och 
beskrev eller dikterade för sekreteraren vad de hade 
sett eller läst.
När de två första löparna hade återvänt till sin grupp, 
skulle ytterligare två löpare gå fram och upprepa 
processen.
Endast sekreteraren tilläts skriva eller rita.
Deltagarna uppmanades att i tysthet rapportera till 
sekreterarna för att undvika att andra grupper hörde 
vad de sade.
Den första gruppen som var klar uppgiften sprang till 
läraren och ringde i klockan som indikerade slutet av 
aktiviteten.
Efter att klockan hade ringt, gav läraren en kopia av 
bilden och texten till varje grupp för att kontrollera 
riktigheten i deras arbete.
Detta gjorde att varje grupp kunde granska flera 
aspekter i bild/text inklusive alla strategier som 
användes under uppdraget.
Detta hjälpte dem också att identifiera de färdigheter 
och kompetenser som barn kan behöva när de fyller 
i liknande uppgifter och hur de kan förbättra sina 
prestationer.
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Löpare som memorerar information

Sekreterare återger bilder och text som ges av löpare.
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Aktivitetens titel Dingla

Tematiskt område Metakognition 

Beskrivning av 
aktiviteten

Innan barnen kom in i klassrummet, placerade läraren 
ett rep dinglande från taket.

Barnen kom in i rummet och ombads att sitta på stolar 
i en cirkel och titta på denna kortfilm:

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

Kortfilmen visar en man som går upp en kulle där han 
finner ett rep dinglande från himlen.

Nyfikenheten tar överhanden och han bestämmer sig 
för att dra i repet.

Konsekvensen av hans handling är att alla lampor 
slocknar i världen. Han upprepar detta och de tänds 
igen. Tyvärr drar han i det för många gånger och repet 
faller från himlen till marken och lämnar världen i 
mörker.

Barnen ombads att blunda och reflektera över den film 
de just hade sett. Sedan, i par, diskuterade barnen vad 
de hade sett.

Gåendes runt i en cirkel, fick barnen, var och en för sig, 
framföra sina första tankar om filmen och eventuella 
begrepp den kunde ha framkallat.

Sedan, i grupper om fyra, skrev barnen en filosofisk 
fråga inspirerad av kortfilmen.
Dessa frågor presenterades, diskuterades och 
placerades sedan på golvet i en cirkel.
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Barn som deltar i verksamheten

Beskrivning av 
aktiviteten

Varje barn fick då två markörer och bads att placera sina 
markörer på de två frågor de trodde skulle generera 
den bästa filosofiska diskussionen.
Frågan med flest röster skrevs upp på ett blädderblock 
för att gruppen skulle diskutera.
Barnen lade sedan händerna i cirkeln om de ville 
berätta om sin syn.

Barnen uppmuntrades att kritisera varandras idéer på 
ett konstruktivt och kreativt sätt.
Läraren agerade som ledare, ingrep bara vid behov 
och förde diskussionen till en slutsats.
Slutligen, erbjöds barnen ett sista ord i cirkeln.
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Aktivitetens titel Springdiktering

Tematiskt område Metakognition 

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes efter utbildningen i 
Rumänien och användes för att uppmuntra barn 
att reflektera över sina metakognitionsfärdigheter. 
I synnerhet, samarbete, förhör, självförvaltande, 
minnesstrategier, inhämta och vidarebefordra 
information var särskilt i fokus för denna uppgift.
Läraren ledde en diskussion om den uppgift som skulle 
genomföras och tog därefter ut klassen där barnen 
delades in i fyra lag.
Före aktiviteten hade läraren valt en text som var 
relevant för ett av de aktuella ämnena och placerade 
den längst ned på lekplatsen.

Varje lag var tvungen att välja en “sekreterare” för 
skrivandet av texten medan resten av gruppen 
organiserade sig som “löpare” som skulle springa till 
texten, hämta information och rapportera tillbaka texten 
till sekreteraren.

Endast sekreteraren tilläts att skriva.

Den första gruppen som avslutade uppgiften satt tyst 
bakom sin text så att läraren visste att de hade avslutat.

När alla lag var klara tog lärarna med barnen tillbaka 
till klassrummet och ledde en reflekterande diskussion 
om hur de hade jobbat som ett team för att slutföra 
uppgiften framgångsrikt.

En kopia av originaltexten delades ut till de fyra lagen. 
Varje lag ”rättade” sedan sin text utifrån noggrannhet 
och skiljetecken.
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Sekreteraren skriver texten

Barn som deltar i aktiviteten



48

Aktivitetens titel Idéernas dörr

Tematiskt område Metakognition

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes med barn i fyraårsåldern.
Barnen ombads att sitta i cirkel och läraren inledde en 
diskussion genom att be barnen att minnas några av de 
aktiviteter och diskussioner som de hade haft i klassen 
under de senaste veckorna i samband med idén om 
“gränser”.

Hon frågade dem sedan:
• “Varifrån kommer idéerna, enligt din åsikt?”
• “Hur hittar du dem?”
• “Kommer idéer ut när du är ensam eller i grupp?”

Under diskussionen som följde sade vissa barn att 
idéerna kommer genom en dörr som de har i sitt sinne.
Läraren bestämde sig då för att bygga en dörr gjord av 
hård papperskartong.  Föräldrarna ombads att hjälpa 
till och de informerades om skälet till att bygga denna 
dörr. 

När dörren var klar placerade läraren den i klassrummet.
Under de följande dagarna blev barnen ombedda att 
kliva genom dörren innan de satt i en cirkel och startade 
en ny filosofisk diskussion.
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Föräldrar bygger och målar den “riktiga” dörren av idéer

Barn diskuterar idéer genom den “riktiga” dörren av idéer
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Aktivitetens titel Reflektera i en grupp eller reflektera ensam?

Tematiskt område Metakognition

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes med barn från 5 årsåldern.

Läraren bad barnen att sitta i cirkel och läste boken 
“Vad gör du med en idé?” av Kobi Yamada för dem.
Sedan statade hon en diskussion genom att fråga 
barnen:

• Har du ibland roliga idéer som kommer in i ditt 
huvud? Vilka?

• Har du ibland några konstiga idéer i ditt huvud? 
Vilka?

• Har du någonsin idéer i ditt huvud som du inte 
gillar? Vilka?

• Finns det några idéer som du gillar men som dina 
vänner inte gillar?

• Finns det några idéer som du gillar men som dina 
lärare inte gillar?

• När dina vänner inte gillar några av dina idéer, vill 
du berätta för dem ändå?

• Finns det några idéer som visade sig vara mycket 
viktiga för dig?

Efter ca 30 minuters klassdiskussion skrev läraren 
några av barnens svar på papperslappar och visade 
dem på tavlan i klassrummet. Hon bad sedan barnen 
att blunda och lät var och en tänka på sina egna 
svar.  Efter ca fem minuter ombads barnen att öppna 
sina ögon och delades in i grupper.  De hade då en 
gruppdiskussion om sina idéer i ca tio minuter,

Slutligen frågade läraren barnen om det var lättare att 
reflektera ensam än att diskutera i en grupp och varför.
Efter femton minuters samtal sammanfattade läraren 
svaren och slutförde aktiviteten.
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Barn som reflekterar ensamma

Barn diskuterar om skillnaderna mellan tänkande ensam och i en grupp
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Aktivitetens titel En värld att må bra i

Tematiskt område Metakognition

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet levererades till en grupp barn i åldern 
sex år, under en timma.

Barnen satt i en cirkel och läraren visade dem en liten 
pappersbit med ett meddelande skrivet på den:
“Hej barn, jag skriver detta budskap från en annan 
värld, som är så full av så många saker så jag kan inte 
stanna här längre. Kan du hjälpa mig? “

Läraren uppmanade sedan barnen att uttrycka sina 
egna åsikter om budskapet och bad dem att analysera 
bilden av en “värld full av så många saker” och att sätta 
in sig i avsändarens skor.

Efter en diskussion bestämde sig barnen för några 
lösningar som kunde hjälpa deras brevvän att arrangera 
sin värld för att leva bättre. De bestämde sig för att 
identifiera två olika uppsättningar av saker: de som 
skulle kastas ut och de som skulle behållas.
Barnen försökte också föreställa sig alla tänkbara 
problem som deras vän kunde möta i sin värld. 
Möjligheten att andra människor levde med honom 
diskuterades också av barnen.

De bestämde sig för att skicka honom några förslag 
om:
• Hur man hanterar dagliga rutiner
• Hur man tar itu med behovet av regler
• Hur man lever fredligt med vänner.
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Barn som debatterar
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Aktivitetens titel Min totem

Tematiskt område Metakognition

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes med en grupp av barn i 
åldern sex år, under en 90 minuter lång session.

Barnen ombads att dela sig i par, möjligen välja en vän 
som de redan kände.
I mitten av rummet, hittade barn en papperstotem som 
liknade ett djur. Läraren uppmanade sedan barnen att 
föreställa sig totemen som en slags “klok guide” för 
dagen.

Sedan bad läraren barnen att diskutera, med sin 
partner, de egenskaper och aspekter som de mest 
identifierade sig med. Några frågor hjälpte samtalet:
• Om du var ett djur, vilket skulle det vara?
• Om du var ett naturelement (som träd, växter och 

grönsaker), vilket skulle det vara?
• Om din partner kan välja ett djur eller ett element 

som skulle vara som du, vilket skulle han välja?
• Om dina föräldrar kunde välja ett djur eller ett 

element som skulle vara som du, vilket skulle de 
välja?

Efter att ha diskuterat i par, var barnen sedan inbjudna 
att rita sin egen totem, välja de egenskaper och 
aspekter som hade identifierats och de hade hitttat i 
sig själva.
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Ett barn som ritar sin egen totem.

Barn som arbetar tillsammans
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Aktivitetens titel Den viktiga boken

Tematiskt område Metakognition

Beskrivning av 
aktiviteten

Barnen satt i en cirkel, läraren berättade för dem att de 
skulle se en kort film om en viktig bok. Läraren bad dem 
att tänka på några funktioner som den här boken kunde 
ha. Läraren skrev sina svar på ett stort pappersark. 
Sedan såg de videon.

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

Berättelsen handlar om olika objekt och naturfenomen 
(sked, gräs, regn, etc) och deras viktigaste egenskaper. 
Läraren bad barnen att tänka på egenskaperna 
och syftena med varje objekt som presenterades i 
berättelsen tänka på en anledning till att det var viktigt 
och speciellt. Läraren ställde följande frågor:
• Vilka resonemang var fakta?
• Vilka resonemang berättar hur det ser ut?
• Vilka resonemang berättar vad den gör?
• Vilka resonemang fick dig att undra?
• Vilka resonemang överraskade dig?

Sedan ombads barnen att tänka och skriva en kort text 
med titeln Det viktiga om mig.
De skrev sina texter, läraren samlade in dem och gjorde 
en klassbok som senare visades i skolan.
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Barn på jobbet!
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Aktivitetens titel De flygande böckerna

Tematiskt område Principerna för filosofi och kreativt tänkande 
Metakognition

Beskrivning av 
aktiviteten

Barnen såg filmen “The Flying Books” och ombads 
skriva ner vad de kände och tänkte på när de tittade 
på den.

Efter filmen hade de en metakognitiv diskussion, 
baserad på den metod som lärts i Rumänien, med 
frågan “vad skulle hända om orden försvann”?

Det visade sig vara en mycket bra diskussion med 
en hel del tankar och reflektion kring frågan. Barnen 
visade god samarbetsförmåga inom gruppen och av de 
fyra sista frågorna kunde de äntligen enas om en fråga.
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Gruppdiskussion kring frågan - Vad skulle hända om orden försvann?
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Aktivitetens titel Springdiktering

Tematiskt område Metakognition

Beskrivning av 
aktiviteten

Barnen gjorde en “springdiktering” i klassen med 
hjälp av en bok som heter Abrakadabra av Lennart 
Hellsing, men varje bok med text och bilder, lämplig för 
åldersgruppen, kan väljas av läraren.

Läraren hittade en passande sida i boken och placerade 
den öppen i den bortre änden av klassrummet så att 
sidan inte kunde ses av barnen.
Barnen delades sedan in i grupper om minst fyra.  De 
fick olika uppgifter inom gruppen - ett barn skulle vara 
“författare”, ett barn skulle vara “artist” och resten skulle 
vara “löpare” som var tvungna att springa och samla in 
information till gruppen.
Löparna sprang en i taget, till den öppna boken, tittade 
noga på antingen text eller bilder, memorerade en del 
av det och sprang sedan tillbaka till sin “författare” eller 
“artist” och viskade detaljerna de mindes. Löparna fick 
inte skriva eller rita, de fick bara kommunicera genom 
tal.
Denna process fortsatte under en bestämd tidsperiod 
(enligt beslut av läraren beroende på svårigheten med 
texten och/eller bilden).
När tiden tog slut delade grupperna sina ritningar 
och texter med varandra, noterade noggrannhet och 
felaktigheter och diskuterade i allmänhet hur de kände 
för uppgiften.
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Val av bilder och texter
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Aktivitetens titel Metakognition för lärare

Tematiskt område Metakognition

Beskrivning av 
aktiviteten

Ett spridningsmöte hölls efter personalutbildningen i 
Cluj-Napoca. Omkring 40 lärare deltog i utbildningen.

Den första presentationen var om den teoretiska 
delen av vad metakognition handlar om och hur vi kan 
tillämpa principerna för den i vår skola.
Därefter presenterades gruppen olika dagliga 
undervisningsaktiviteter och verktyg för att hjälpa till att 
utveckla metakognition bland barn.

En av aktiviteterna var en filosofilektion för barn för 
att ge lärarna bättre förståelse för hur principerna för 
metakognition kan läras ut genom kritiskt och kreativt 
tänkande.
Färdigt material gavs till lärarna för att använda och att 
sätta i sina klassrum.
Vi enades om att metakognition kommer att vara skolans 
nya projekt för nästa år och att alla lärare i grundskolan 
skulle planera att genomföra metakognitionsaktiviteter 
i sin undervisning under nästa år.
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Aktivitetens titel Springdiktering

Tematiskt område Metakognition

Beskrivning av 
aktiviteten

Springdiktamensaktiviteten, som presenterades vid 
den 2: a gemensamma personalutbildningen i Cluj, 
presenterades för barnen.
Barnen var redan bekanta med en version av denna 
aktivitet, men denna nya uppgift inkluderade den extra 
dimensionen av att använda en bild.
I en klassisk springdiktering är en text uppdelad i små 
sektioner som läraren lägger ut  i klassrummet på olika 
ställen. Barnens uppgift är att springa till en plats, titta 
noga på textdelen och memorera den. De återvänder 
till sin plats och skriver ner den text de har memorerat. 
De springer sedan till en annan plats, läsa texten, 
memorerar den och springa tillbaka och skriva ner vad 
de har läst och memorerat.  Detta fortsätter tills alla 
avsnitt har avslutats.
Variationen i den här aktiviteten inkluderades av läraren 
som lade till en bild i uppgiften.  Barnen var tvungna att 
noggrant titta på bilden, memorera den och återskapa 
den bild de hade sett.
Denna aktivitet var ny för eleverna och de fann det 
mycket spännande att rita bilden förutom att bara 
skriva text.
Denna aktivitet kan också användas på förskolan, innan 
barnen lär sig att skriva och läsa. Det kan hjälpa barnen 
att uttrycka sig, utveckla minnet och deras känsla för 
detaljer och även deras språkliga kompetens, vilket är 
särskilt viktigt för nyanlända barn.
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Barnen var mycket engagerade i att memorera så många detaljer i bilden som möjligt

Barnen hade mycket roligt att rita bilderna
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Aktivitetens titel Spridning efter den andra gemensamma 
personalutbildningen i Cluj (Rumänien)

Tematiskt område Metakognition

Beskrivning av 
aktiviteten

Ett informationsmöte för lärare och pedagoger hölls 
för att presentera de aktiviteter som levererats vid de 
gemensamma personalutbildningssessionerna i Cluj.
Filosofi är tänkt att introduceras till förskolebarn i 
Tyskland, men det är ännu inte etablerat överallt. 
Lärarna visade därför stort intresse för aktiviteterna 
och såg fram emot det nya material som kommer att 
sammanställas under projektets lopp.
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Efter presentationen hade deltagarna en värdefull diskussion

Cirka 20 teamledare för förskolegrupper deltog i gruppmötet
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Aktivitetens titel Uttryck dig själv

Tematiskt område Metakognition

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna verksamhet infördes i skolan efter 
personalutbildning i Cluj.

Läraren visade fyra bilder för barnen. Den första bilden 
visade en labyrint, den andra trappor, den tredje ett 
torn, den sista en bro. Varje barn fick då fundera på 
vilken bild som identifierade hur de lärde sig i skolan.
Bilderna placerades sedan på golvet och barnen stod 
bredvid den bild som de hade identifierat sig med.

Varje grupp diskuterade sedan varför de hade valt 
att vara i just den gruppen.  De diskuterade också de 
gemensamma elementen mellan de fyra bilderna och 
de olika sätt de lär sig på.
En representant från varje grupp förklarade sedan för 
hela klassen huvuddragen i denna typ av lärande. När 
den sista gruppen hade avslutat sin presentation tilläts 
barnen att antingen stanna kvar i samma grupp eller så 
kunde de ändra sig och gå med i en annan grupp om 
de kände att det inlärningssättet passade dem bättre.
Denna aktivitet tillät barnen att inse att det inte är fel att 
ändra sitt sinne om du får goda skäl att göra det.
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Barn väljer den bild som representerade hur de lär sig i skolan
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Aktivitetens titel Metakognition   

Tematiskt område Metakognition

Beskrivning av 
aktiviteten

En spridnings aktivitet hölls efter personalutbildningen i 
Cluj.  Cirka tio lärare deltog i utbildningen.
Lärarna fick höra om goda exempel i användandet  
av metakognition och de visades olika aktiviteter och 
material som använts.

Lärarna planerade att använda dessa material och 
förbereda liknande aktiviteter på bulgariska för att 
använda i sitt vardagliga skolarbete.
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Läraren förklarar goda exempel kring metakognition under lärarmötet

Lärare observerade material som kom från Cluj
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Social filosofi



74

Aktivitetens titel Hjälpa planeten steg för steg

Tematiskt område Samhällsfilosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna verksamhet slutfördes under en vecka av 
personalutbildning med “Idéer för att utveckla den 
globala läroplanen”.

Den användes som ett sätt att uppmuntra personalen att 
fundera över vilka åtgärder de vidtar dagligen och deras 
sociala ansvar gentemot planeten. Denna verksamhet 
kan användas tillsammans med barn för att hjälpa dem 
att utveckla sin ansvarskänsla mot planeten.

Deltagarna fick bladformade post-it blad och ombads 
att tänka på en åtgärd som de hade tagit just den dagen 
som kan hjälpa till för att rädda världen.

De ombads sedan att fästa bladet på konturerna av 
trädet visades på väggen.

Deltagarna uppmanades sedan att fundera över sina 
framtida åtgärder och att medvetet fundera över om 
de kunde göra något för att ytterligare hjälpa miljön på 
daglig basis.

Gruppen som helhet fick då möjlighet att ställa ytterligare 
frågor och kommentera och fundera över hur de skulle 
kunna använda verksamheten i sina egna skolor.
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Exempel på en grupps samling av dagliga åtgärder för att rädda världen

Lärare registrerar sina dagliga handlingar
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Aktivitetens titel Det globala perspektivet

Tematiskt område Samhällsfilosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes under en vecka av 
personalutbildning om “idéer för att utveckla den 
globala läroplanen”.
Den användes som ett sätt att uppmuntra personalen 
att fundera över hur de kunde hjälpa barnen att utveckla 
sin förståelse av ämnen som fattigdom, rikedom, 
respekt, acceptans.
 Deltagarna fick arbeta i grupper om 6-8 personer. Varje 
grupp fick ett papper, duk, blädderblock samt filtpennor.
Varje grupp ombads att rita en kompass med fyra 
specifika nyckelord på varje punkt i kompassen: social, 
naturlig, vem bestämmer, ekonomi.

Deltagarna fick veta att deras kompass var den ram 
som skulle hjälpa dem att utmana uppfattningar 
och uppmuntra dem att ställa frågor som rörde varje 
nyckelområde inom området.

Varje grupp fick sedan ett foto som en stimulans 
och fick i uppdrag att utforma frågor som rörde varje 
nyckelområde av deras kompass.

Grupperna fick 20 minuter på sig att slutföra uppgiften, 
varefter de sedan bytte sin bild med en annan grupp 
och uppgiften upprepades.

Grupperna ombads sedan att dela med sig av sina 
frågor om varje foto de fått och hade möjlighet att 
identifiera hur, baserat på livserfarenhet, förkunskaper, 
antaganden etc. deras tolkning av stimulans kunde 
skilja sig och hade möjlighet att ändra sin fråga eller 
vidareutveckla sina frågor.
 Gruppen som helhet fick då möjlighet att reflektera 
och ställa ytterligare frågor och att göra ytterligare 
kommentarer.
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Lärarna diskuterar stimulansen

Exempel på grupper som utformar frågor som rör varje nyckelområde i frågan
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Aktivitetens titel Värderingsövning

Tematiskt område Social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes efter lärarutbildningen i 
Sverige.
Först fick halva klassen gå utanför klassrummet och 
vänta på ytterligare instruktioner.
Läraren förklarade då för barnen i klassrummet att de 
skulle bli möss; de skulle agera som möss och vara 
mycket försiktiga och rädda om någon talade till dem.
Läraren gick sedan ut ur klassrummet och berättade 
för den andra halvan av klassen att de skulle bli lejon. 
De skulle gå in i klassrummet helt i rollen som lejon, 
agerande som om de vore kung av djungeln; stolta och 
högljudda.
Lejonen gick sedan in i klassrummet i rollen; mycket 
bullrigt och aggressivt överdrivet. Mössen flydde och 
gömde sig och var mycket tysta, ingen vågade närma 
sig lejonen.
Efter ett tag stoppade läraren barnen och de kom ur 
sin roll. De bytte sedan roller och mössen gick utanför 
och lejonen stannade inne i klassrummet. Läraren 
förklarade sedan för lejonen att de skulle vara sniglar 
och röra sig mycket långsamt och fredligt och försöka 
gömma sig från allt bullrigt och snabbt.
Sedan gick läraren ut och berättade för mössen att de 
nu var gorillor, stora, djärva och regerande i djungeln, 
och lät inget djur komma i deras väg. Gorillorna trädde 
sedan i klassrummet slog sig för bröstet och hoppade 
bullrigt runt och sniglarna försvann sakta utom synhåll 
och gjorde inget ljud alls.
Efter en minut stoppade läraren övningen och barnen 
kom ur sina roller. De satt tyst och reflekterade över 
aktiviteten. De diskuterade sedan hur det kändes att 
vara det högljudda djuret i motsats till det blygsamma 
tysta.
Samtalet gick sedan vidare till att barnen pratade om 
när de kände att de hade varit en snigel eller en mus, 
eller ett lejon eller en gorilla; de diskuterade situationer 
när de hade känt sig som en mus och var för försiktiga 
för att prata med gorillor på lekplatsen eller korridorer 
i skolan.
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Beskrivning av 
aktiviteten

På samma sätt diskuterade de när de hade känt sig som 
gorillor eller lejon och bara sökt sällskap av likasinnade 
djur, till nackdel för andra tystare djur.

Samtalet blev mer filosofiskt när de fick sätta sig in i 
andras situation och diskuterade vilken skada dessa 
beteenden kunde skildra. Likaså diskuterade de också 
hur deras beteenden kunde förändras och hur de 
kunde känna empati med hur andra barn kan känna sig 
på lekplatsen, i klassrummet eller i grupparbete.

Elever i åk 6 som agerar som gorillor och sniglar
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Aktivitetens titel Värderingsövning

Tematiskt område Social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes efter lärarutbildningen i 
Sverige.

Först fick barnen i klassen en färgad post-it lapp var 
och fick veta vilka regler som gällde för varje färg: om 
de fick en blå lapp, skulle de ignoreras av barn när de 
hälsade; om de fick en gul lapp, skulle barn hälsa på 
dem genom att säga “Hej” och det var allt; om de fick 
en rosa lapp, skulle de få en glad hälsning av barnen.

Barnen gick sedan runt i rummet och hälsade på 
varandra enligt reglerna ovan. Efter ett par minuter 
stoppade läraren barnen och de bytte färger. Detta 
hände ännu en gång så att barnen fick en hälsning 
enligt varje färg.

Läraren stoppade slutligen övningen och barnen satte 
sig ner och fick frågan hur det kändes att bli hälsad på 
enligt reglerna för varje färgad lapp. Barnen fick tid att 
reflektera och diskutera tillsammans om hur varje färg 
fick dem att känna.

Samtalet fortsatte sedan naturligt till en filosofisk 
diskussion om samhället och barnen diskuterade olika 
situationer de hade varit med om som de kunde jämföra 
med känslorna till färgreglerna i spelet.

De fortsatte sedan att diskutera hur de kunde hjälpa 
andra barn som kanske kände sig ignorerade på 
lekplatsen och vad de kunde göra för att se till att ingen 
kände sig så på sin skola.

De pratade om ett område på lekplatsen med en bänk 
där barnen kunde gå om de kände sig utelämnade och 
sorgsna och andra människor skulle veta och kunna 
hjälpa dem.
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Åk 6 elever hälsar på varandra i enlighet med färgen på klisterlapp de bär.
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Aktivitetens titel Anslutningen

Tematiskt område Social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Efter det gemensamma utbildningsevenemanget i 
Sverige presenterades denna verksamhet för barnen.
Läraren introducerade en klassdiskussion om vänskap 
genom att läsa boken: “Gli Uccelli” av Germano Zullo 
till barnen.

Efter diskussioner om vänskap bad läraren barnen att 
dela sig i par och gav dem några färgade tuschpennor.

Barnen ombads sedan att koppla ihop sig och skapa 
en balans med hjälp av pennorna. Den första kontakten 
och balansen skulle ske genom att använda sina händer 
(handflata mot handflata), sedan deras huvuden och 
sedan deras magar.

Läraren bad dem sedan att göra några små rörelser 
som att försöka gå bakåt och framåt, böja sig m.m.

Läraren bad barnen att dela upp sig i små grupper och 
få alla gruppmedlemmar att försöka göra samma små 
rörelser med pennorna mellan sig.

Slutligen sade läraren till hela klassen, att tillsammans, 
som en stor grupp, pröva några rörelser.

När aktiviteterna var avslutade gav läraren barnen 
några minuter att reflektera över vad de hade gjort, de 
svårigheter de hade stött på och om de tyckte att det 
var svårare att arbeta i par eller i stor grupp.

Barnen ombads att dela med sig av sina tankar 
sittandes i en cirkel och de reflekterade över betydelsen 
och utmaningarna i samband mellan människor.
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Barn i åldern 5 som arbetar i par

Barn som arbetar i grupp
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Aktivitetens titel Hjältemattan

Tematiskt område Social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes efter lärarutbildningen i 
Sverige.

Barnen ombads att sitta ner i en cirkel. Läraren 
placerade en blå matta i mitten av golvet.

Läraren bad barnen fundera över vad en hjälte är och 
uppmuntrade sedan barnen att dela med sig av sina 
idéer.

Läraren bad sedan barnen att tänka på en upplevelse 
när de känt sig som en hjälte, till exempel när de hjälpte 
någon eller agerade modigt eller snällt mot andra.

Barnen som ville dela sin upplevelse ombads att stå 
på “Hjältemattan” och berätta för gruppen vad de hade 
gjort som gjorde dem till en hjälte.

För att uppmuntra barnen, modellerade läraren 
aktiviteten genom att vara den första som delade en 
upplevelse av att vara en hjälte, sedan följde barnen 
efter.

Denna aktivitet uppmuntrade till en positiv stämning där 
barnen uppmuntrades att visa sina goda beteenden 
och kvaliteter och att tala om sig själva på ett positivt 
och konstruktivt sätt.

Slutligen bad läraren barnen att berätta om sina idéer 
om den aktivitet de har gjort, om de gillade den, hur de 
kände sig när de berättade om sina upplevelser.

Läraren förde sedan samtalet till ett slut.
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Läraren som modellerar verksamheten

Barn som delar sina erfarenheter av att vara en hjälte
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Aktivitetens titel Igelkottesdilemmat

Tematiskt område Social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes med en grupp av barn i 
åldrarna 4 och 5 år, under en 60-minuters workshop.

Den tyske filosofen Arthur Schopenhauer skrev 
en liknelse i hans “Parerga och Paralipomena” om 
igelkottens dilemma.  Fabeln anpassades på lämpligt 
sätt för barnen och lästes högt av läraren.
“för att bli av med kylan, bestämmer sig vissa igelkottar 
för att sova grupperade tillsammans, men när de väl 
kommer nära, blir de sårade av sina egna piggar och 
tvingas flytta iväg. De måste sedan leta efter “rätt” 
avstånd, så att de inte lider av kylan och för att undvika 
skador. “
 
Barnen, sittandes i en cirkel, ombads att kommentera 
fabeln och diskutera vilken lösning igelkottar bör anta 
för att lösa detta dilemma.  De tillfrågades också om vad 
de tyckte att uttrycket “leta efter rätt avstånd” betydde.

Efteråt ombads barnen reflektera över den eventuella 
existensen av liknande situationer i deras vardag.  
De diskuterade kontrasten mellan behovet av att 
leva tillsammans med andra och behovet av att inte 
skada varandra med sina respektive egenskaper och 
beteenden.
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Barn förbereder sig för att höra igelkottsdilemmat
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Aktivitetens titel Kants metafor av en gåstol

Tematiskt område Social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet levererades till en grupp barn i åldrarna 
6 till 7 år, under en 60-minuters session.

Barnen ombads att sitta i en cirkel och fick höra en 
metafor om en gåstol för barn, genom vilken Kant 
illustrerar vägen från att vara en minderårig till att bli 
självständig.

Barnen ombads sedan att lista några exempel på 
situationer där de trodde att vissa saker var “för svåra 
att göra”, situationer de trodde “de skulle aldrig kunna 
göra” och situationer som de äntligen “lyckats göra”.
Diskussionen som följde hjälpte barnen inse att saker 
som verkar vara svåra för vissa människor faktiskt är 
lätta för vissa andra.

Barnen ombads då att undervisa om saker som de 
kunde göra, till dem som fortfarande inte kunde och 
tvärtom.

Denna verksamhet bidrog till att vidareutveckla 
barnens villighet att samarbeta och att stötta varandra i 
att övervinna gränser och svagheter.
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Barn diskuterar om saker som såg mycket svåra ut men som de nu kan göra
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Aktivitetens titel Prata-lyssna

Tematiskt område Social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes med fyra grupper av barn 
under filosofilektioner.  Barnen ombads nämna några 
saker som fick dem att känna sig respekterade i skolan, 
hemma och inom sina kompisgäng. De nämnde några 
till exempel: att bli lyssnade på, att få ha sin egen åsikt, 
inte avbrytas när man talar.
Därefter delade läraren in klassen i två grupper: 
nummer ett och nummer två. De sattes sedan i par, en 
från grupp ett och en från grupp två
Den första delen av övningen bestod av ett barn från 
grupp ett pratar något ex. om en hobby, en film, en 
bok och ett barn från grupp två som inte visar något 
intresse. Efter en minut bytte de. Sedan spelade läraren 
in vad de gjorde för att visa vad de gjorde när de var 
respektlösa och hur de kände sig ignorerade.

Den andra delen av övningen bestod av en fri 
konversation där de var tvungna att visa intresse för sin 
partner. Återigen, spelade läraren in sina iakttagelser 
om vad de gjorde för att visa intresse och hur de kände 
när de blev lyssnade på.
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Studenter i aktion

Studenternas iakttagelser
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Aktivitetens titel Hand i hand

Tematiskt område Social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet presenterades för en klass av barn i 
åldern 9 år.
Läraren delade barnen i grupper om fyra och gav varje 
grupp ett stort pappersark med formen av en hand på 
den.
Barnen hade då några minuter inom sin grupp för att 
prata om sig själva, sina intressen, vad de är bra på, 
sina favoritämnen, m.m.
Efter diskussionen, med hjälp av stora pappersark, 
skrev varje barn på ett finger i handen.  De var tvungna 
att skriva något om sig själva som var annorlunda 
jämfört med de andra barnen i sin grupp, till exempel, 
jag är en bra läsare, jag är bra på fotboll, jag har tre 
husdjur.
De ombads sedan att skriva, i handflatan av handen, 
något som de fann att de hade gemensamt med 
varandra.

Slutligen delade varje grupp sin “hand” med resten 
av klassen och läraren deltog i diskussionen med 
barnen om skillnaderna mellan dem, de saker de hade 
gemensamt och även vikten av mångfald inom varje 
grupp.
“Händerna” visades runt klassrummet.
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Barn pratar om sina intressen

En hand visas på displayen
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Aktivitetens titel Trädet

Tematiskt område Social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Barnen, i åldrarna 5 till 6 år, ombads att sitta i en cirkel 
och fick veta att de skulle föreställa sig att vara ett frö.
Läraren berättade sedan en berättelse för dem där 
barnen var små frön som växte upp för att bli vackra, 
fina träd. En dag kom en man och tog ner alla träden i 
skogen.

Läraren frågade dem sedan:
Är det OK att ta ner alla träden?
På golvet hade läraren placerat tre olika papper, ett var 
en ritning av en lycklig mun, ett av en sorglig mun och 
ett var en ritning som visar både en lycklig mun och en 
sorglig mun. Barnen ombads att välja den ritning de 
föredrog och flytta till den ritningen.  De skulle då säga 
varför de hade valt att gå till den munnen.

Läraren bad sedan barnen än en gång föreställa sig att 
de var träd.  Den här gången kom bara en del av träden 
att sågas ner och dessa användes för att tillverka 
möbler eller bygga hus.
Läraren frågade dem sedan:
“Är det OK att ta ner träd i skogen”?
“Hur kändes det att bli nersågad”?

Barnen upprepade sedan aktiviteten genom att gå till 
munnen de föredrog.  En diskussion följde sedan om 
deras tankar och känslor om uppgiften.
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Barn 5-6 år
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Aktivitetens titel Zoo mingel

Tematiskt område Social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

För denna aktivitet delades barnen in i två grupper.
Läraren bad sedan en grupp att gå utanför klassrummet.
Varje grupp fick sedan separat berättat att de 
skulle spela rollen av ett djur som endast använde 
kroppsspråk.  De kunde använda ljud för att illustrera 
djuret, men de tilläts inte prata under sitt rollspel.
Varje grupp fick sedan ett par minuter på sig att besluta 
om ett djur till rollspelet.  De diskuterade hur de skulle 
agera, och vilka ljud de skulle göra.

De två grupperna gick sedan samman till en och började 
gå runt i klassrummet agerande ut sitt djur. Efter några 
minuter bad läraren dem att stanna upp och frågade 
barnen om de kunde räkna ut vilket djur som hade valts 
av den motsatta gruppen.

Aktiviteten upprepades en gång till med varje grupp 
som valde ett annat djur.

Barnen satte sig sedan i en stor cirkel och diskuterade 
de olika roller de hade haft och hur de hade känt sig när 
de gjorde den här aktiviteten.

Några av de idéer som diskuterades föranleddes av 
frågor som:
“Vissa djur tar upp mycket utrymme, är det samma sak 
med människor”?
“Hur känns det att vara litet oskyldigt djur jämfört med 
en stotr farligt djur”?
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Barn i aktion
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Aktivitetens titel Spridning av aktiviteter efter den gemensamma 
personalutbildningen i Sverige

Tematiskt område Social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Som en del av den avslutande gemensamma 
personalutbildningen presenterade en svensk 
organisation “Friends” några mycket intressanta ämnen 
och aktiviteter för lärare att ta tillbaka och implementera 
i sina respektive grundskolor.

Ämnet mobbning, vänner och säkerhet, med särskilt 
fokus på nyanlända barn i klassen, diskuterades. Detta 
ämne verkade vara särskilt relevant eftersom hälften av 
barnen i klassrummet var nyanlända och konflikter som 
härrör från olika religioner och kulturer är inte ovanliga 
i samhället.

Barnen tillfrågades om de kunde minnas alla tillfällen 
eller situationer där de accepterades eller kände sig 
marginaliserade eller till och med uteslutna.
Vissa barn beskrev då situationer där de kände sig 
obekväma. Ofta fanns det sådana situationer i skolan 
och ibland även på förskolan. De försökte sedan hitta 
möjliga orsaker till dessa känslor.

Barnen tillfrågades sedan om de hade marginaliserat 
sig själva eller behandlat andra orättvist.  De fick tid 
att reflektera över sitt beteende och fundera över 
orsakerna till deras agerande. Tillsammans övervägde 
barnen hur man kan förbättra klimatet i klassen och 
vem man ska närma sig för att söka hjälp.

Vänner och familj utsågs till de största hjälparna och 
supportrarna och med vilka barnen kände sig mest 
bekväma med.
Slutligen ombads barnen att rita sin favoritplats 
eller favoritperson under tiden de lyssnade på 
meditationsmusik.
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“Min favoritplats, min favoritperson”

“En obekväm känsla”
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Aktivitetens titel Jag är en hjälte och blindräkning

Tematiskt område Social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Efter den tredje gemensamma personalutbildningen 
presenterades dessa två aktiviteter för blivande 
förskolepersonal under ett möte med avsikten att de 
kunde arbeta vidare med detta i barngrupper.

Jag är en hjälte.
Läraren började med att be förskolepersonalen att sitta i 
en stor cirkel.  En liten matta placerades sedan i mitten.  
De fick sedan veta att de kunde ställa sig på mattan om 
de  hade gjort något bra, till exempel hjälpt någon äldre 
över gatan, köpt en tallrik soppa till en hemlös person  
eller tröstat ett barn som hade gått vilse.
Inledningsvis fann många det mycket svårt att sätta sig 
i positionen av “en hjälte”. Många visade hämningar när 
de var tvungna att berömma sig framför hela klassen. 
Med tiden tillkom dock nya exempel på goda gärningar.

Blindräkning
Förskolepersonalen ombads att sitta i en cirkel och 
blunda. En person började med att säga ett nummer 
och varje person i sin tur var tvungen att säga ett annat 
nummer som var större än den tidigare. (och varje 
nummer i en rad med siffror måste nämnas, dvs 1, 2, 
3, 4,...). Om två personer ropade samma nummer eller 
om ett nummer lämnades, var man tvungen att börja 
om från början igen.
Målet med detta spel är att räkna så långt som möjligt 
och tillåter deltagarna att visa sin empati och känsla av 
gemenskap.
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“Blindräkning”

“Hjältematta”
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Aktivitetens titel Lika men olika

Tematiskt område Social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet gavs till barn efter den gemensamma 
personalutbildningen i Sverige.

Barnen fick varsin papperslapp och en penna. De 
ombads sedan att tänka på något ovanligt och unikt om 
sig själva och att skriva det på sin papperslapp.
Barnen jämförde sedan sina svar med sina 
klasskamrater och alla hade nämnt olika kvaliteter.

Sedan var de som grupp tvungna att diskutera och hitta 
något gemensamt, något som alla kunde göra.

Slutligen, med läraren som ledare, följde en diskussion. 
Läraren hjälpte barnen att inse vikten av mångfald 
där respekt för andra, tänka på andras åsikter och 
acceptera “olika” människor är viktiga.  På skolnivå är 
detta särskilt viktigt för att underlätta övergången för 
nyanlända barn att komma till ro  och känna sig som en 
del av skolgemenskapen.
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Barn som skriver och jämför sina tankar och idéer

Barn skriver något som är unikt för dem
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Aktivitetens titel Fotografens dilemma

Tematiskt område Social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes efter den gemensamma 
personalutbildningen i Sverige. Den är avsedd att 
främja barnens medvetenhet och empati.

Läraren började med att be barnen sitta i en cirkel och 
lyssna på en berättelse.
Berättelsen handlade om en fotograf och ett rådjur. 
Rådjuret var strandsatt på järnvägsspåret. Fotografen 
trodde att han kunde ta ett underbart foto av detta djur.
Barnen ombads sedan att skriva ner vad de skulle göra 
i den situationen: fotografen behövde den “perfekta” 
ramen men han var  i ett dilemma eftersom han 
antingen kunde rädda rådjuret från att träffas av ett tåg 
eller han kunde försöka ta ett perfekt foto.

Alla barn berättade vad de hade skrivit ner och en 
diskussion följde med läraren som ledare. Deras 
tankar och åsikter registrerades av läraren som kom till 
slutsatsen att alla barn skulle rädda djuret.
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Barnens beslut

Tänka och skriva om dilemmat inför fotografen
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Elevernas utbytesbesök
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Aktivitetens titel Poesiföreställning: Walking with my Iguana av Brian 
Moses

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativ tänkande, 
metakognition, social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes efter att Storbritannien 
stått värd för elevutbytet. Det innebar att framföra en 
berömd dikt, en idé från den brittiska personalen.
För det första lyssnade barnen (inklusive 
utbytesgruppen från Erasmus +) och tittade på Brian 
Moses framförande av sin dikt “Walking with my 
Iguana” på den interaktiva whiteboarden. De studerade 
ord, rytm och rörelse. Sedan sattes barnen från varje 
land i blandade nationalitetsgrupper för att ytterligare 
lyssna på och bryta ner dikten.
Barnen gick sedan ut i sina grupper och tränade på 
att läsa dikten tillsammans med trummor. De satte 
samman sina rörelser till trumslag.
Grupperna turades sedan om att framföra dikten 
inför de andra barnen. Varje grupp fick återkoppling 
på vad som var bra och hur de kunde förbättra sina 
prestationer.
Barnen fick då tid att i sina grupper reflektera över 
sina föreställningar och förbereda sig för en slutlig 
presentation för hela gruppen.
Efter att Erasmus + gruppen lämnade Storbritannien, 
beslöt åk 5 av brittiska barn, som hade tyckt om att 
arbeta med och framföra denna dikt tillsammans, att 
framföra den till hela skolan och föräldrarna på den 
årliga sommarens Poetry Jam.
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Barn som framför

Barn i åk 5 som utför den slutliga versionen av dikten
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Aktivitetens titel Skapa ett självporträtt i stil med en berömd konstnär

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande, 
metakognition, social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes efter att Storbritannien 
stått värd för elevutbytet. Det involverade bilder av 
kända konstnärers porträtt, en idé som delats från de 
bulgariska lärarna.
För det första studerade barnen sina egna 
porträttfotografier. Sedan tittade och studerade barnen 
självporträtt av kända konstnärer från hela världen. De 
tittade på hur konstnärerna hade kreativt använt färg, 
ljus och form för att skildra sina självporträtt.
Varje barn valde sedan en konstnär som de kunde 
relatera till och känna kontakt med, och återskapade sitt 
eget porträtt i stil med sin valda konstnär. En färgpalett 
valdes för att återspegla färgerna på deras valda artist 
och appliceras på deras porträtt.
Barnen bedömde sedan kritiskt och reflekterade på 
egen hand, och även på varandras porträtt. Frågor som 
togs upp var: hade deras porträtt speglat deras egen 
personlighet? Gick det kombinera sin personlighet med 
den ursprungliga konstnären? Hur kunde de förbättra 
sitt porträtt? Hade deras porträtt återspeglat stilen på 
deras valda artist?
Barnen använde sedan sina synpunkter och reflektioner 
för att förbättra sina porträtt. Slutligen presenterade 
barnen sin bästa version och deras porträtt ramades in 
och visades upp.
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Åk 5 porträtt på displayen

Målning
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Aktivitetens titel Walking with my Iguana

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativ tänkande, 
metakognition, social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet genomfördes av två av de barn som 
deltog i utbytesbesöket i Storbritannien i juni 2018.
Dikten “Walking with my Iguana” gavs till barn i åldrarna 
10 och 11, som delades in i grupper om fyra.
De skulle läsa dikten, hitta en passande rytm för den 
och sedan framföra den för sina kamrater.
Dessa diskussionsfrågor användes:
Om du var en leguan, hur skulle du röra dig? Vad skulle 
du göra och vilka vänner skulle du ha?
Varje grupp gjorde en affisch för sin show.
Alla fyra grupperna uppträdde och barnen gav 
återkoppling till sina klasskamrater.
Slutligen avslutades aktiviteten med att varje grupp 
skrev en ny dikt där de var tvungna att ändra några av 
de ursprungliga orden.
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Deltagarnas affisch

Studenter som agerar ut dikten
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Aktivitetens titel Pjäsen

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande, 
metakognition, social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Denna aktivitet  genomfördes med en grupp barn 
mellan 9 och 10 år under elevutbytet i Storbritannien.
Barnen delades in i grupper om fyra och fick ett 
animeringskit.   De började med att välja en scen från 
kittet, i rymden, i staden, i skogen eller i djungeln.  
Barnen skapade sedan karaktärer och skrev sina egna 
manus för sitt framträdande.
Slutligen framförde alla barn sin ”teater”  för de andra 
grupperna med en feedback i slutet.
Det fanns också intressanta diskussionspunkter med 
frågor som “om du skulle vara någon typ av djur/
varelse, vilken skulle passa dig bäst? Varför?
Varje grupp gjorde sedan en affisch för att illustrera sitt 
framträdande och aktiviteten avslutades med att varje 
grupp reflekterade över det arbete de hade gjort.  De 
diskuterade vad de särskilt gillade och även om några 
förbättringar kunde göras till deras pjäs.
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Barn som skapar sina karaktärer och skriver sina manus

Barn som agerar ut sitt manus
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Aktivitetens titel Min Iguana

Tematiskt område Metakognition

Beskrivning av 
aktiviteten

Barnen som deltog i elevernas utbytesbesök i England 
presenterade en aktivitet som hette “My Iguana”.
Texten i dikten visades på skärmen så att alla kunde 
se.
Barnen läste sedan dikten högt och bad sina 
klasskamrater att upprepa orden efter dem.
Barnen delades sedan in i grupper och varje grupp fick 
tid att öva texterna, lägga sång och ljud till sin “låt”.
Efter 15 minuters träning samlades de alla igen och 
varje grupp presenterade sin “sång” för de andra.



117

Walking wih  my Iguana
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Aktivitetens titel Stenåldern i skogen

Tematiskt område Metakognition

Beskrivning av 
aktiviteten

Barnen som åkte på elevernas utbytesbesök till 
England, deltog i en lektion i skogen med temat 
stenåldern.
De byggde hyddor och fick fundera på vad de behövde 
i stugan och utrustning såsom sovrumsdel och matsal.
Aktiviteten genomfördes barn i åldrarna 7-8 år.  De 
diskuterade vad de tyckte var viktigt under stenåldern 
och jämförde skillnaderna och likheterna med livet idag.
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Barn i skogen
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Aktivitetens titel Stop-motion-animering

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande, 
metakognition, social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

Aktiviteten genomfördes av barn som deltagit i 
elevutbytesbesöket som hölls i Storbritannien.
Barnen delades in i grupper om fyra inklusive barn som 
deltagit i elevutbytesbesöket. Dessa barn började sedan 
med att berätta om sina erfarenheter i Storbritannien 
och förklarade vilken aktivitet de skulle leverera med 
hjälp av ett stop motion-animeringsset.
De förklarade att varje grupp var tvungen att välja en 
bakgrund, utforma en tomt och skapa karaktärer. De 
skulle då visa dem hur man skapar en animation genom 
en steg för steg process.
Varje grupp arbetade tillsammans för att skapa sitt 
scenario och efter slutförandet delades det med de 
andra grupperna.
Barnen diskuterade och gav respons på animeringarna 
och pratade om de karaktärer de hade skapat och 
vilken bakgrund de hade valt.
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Barn som skapar sina scenarion

Barn som arbetar på sin tomt och karaktärer
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Aktivitetens titel Utforska Storbritannien

Tematiskt område Principer för filosofi och kreativt tänkande, 
metakognition, social filosofi

Beskrivning av 
aktiviteten

En spridningsaktivitet genomfördes efter 
elevutbytesbesöket i Storbritannien och de barn som 
deltagit i besöket genomförde aktiviteten.
Barnen utarbetade en kort presentation om sina 
fantastiska erfarenheter de fått i Storbritannien och de 
aktiviteter som de deltagit i under vistelsen.
De pratade om en rolig aktivitet som kallas Iguana 
Song, de skapade en stop-motion-animation och de 
deltog i olika sportaktiviteter.
Barnen pratade också om några av de kulturella 
aspekterna av sina erfarenheter i Storbritannien.  
De besökte det levande museet i en viktoriansk by i 
Ironbridge och deltog även i en tryckeriverkstad.
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Barnen sprider sina erfarenheter i Storbritannien

Barn som lär sig om de aktiviteter som upplevts under elevutbytet 
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