
PR
O

JE
KT

 K
A

SK
A

D
PR

O
JEKT KA

SKA
D

PROJEKT KASKAD     MATERIALPAKET 2

• Tänk på dig själv, hurdan är du? Dina 
personlighetsdrag? Ditt temperament? 
Varifrån kommer det; vilka system har 
bidragit till den du är?

• Se videon vad man i Australien lägger 
märke till vad de lyfter upp med det 
Finska utbildningssystemet. Vad kunde 
ett fiktivt land med ett ännu bättre 
undervisningssystem lägga märke till som 
är bättre med deras system i jämförelse 
med Finlands?

• Varför är det så utmanande att vara 
öppen för olika personer och system; 
vad är orsaken att vi använder oss av 
generalisering. Vad kunde vi göra bättre? 
läs typ-elevernas profiler och reflektera.

- TÄNKA I SYSTEM -

FRÅGOR OCH REFLEKTIONER

System är en uppsättning av mindre system som: celler, molekyler, männi-
skor, undervisning, skola eller vad som helst som är sammankopplade på ett 
sådant sätt att de producerar sitt eget beteendemönster över tid... Systemet 
skapar sitt eget beteende. Det kan påverkas/ändras genom nya värderingar.
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“The world is a complex, inter-
connected, finite, ecological 

- social - psychological - eco-
nomic system. We treat it as if it 
were not, as if it were divisible, 
separable, simple, and infinite. 

Our persistent, intractable global 
problems arise directly from this 

mismatch.”  
 

- Donella Meadows

Ben - öppen, glad, 
skojar mycket, orkar 
inte fokusera länge, 
ses lätt som lat, söker 
direkt belöning, undviker 
utmaningar, hedonistiskt 
benägen, viljestark.

Emilia - ofta glad, em-
patisk, social, respektfull, 
balanserad, rättvis, vill 
gärna ha utmaningar, 
ser fel som en naturlig 
del att lära, fokuserad, 
tålmodig, uthållig, inser 
att arbete ger belöning.

Hassan - tystlåten, 
försiktig, reserverad, 
fokuserad, rädd för att 
göra fel, låser sig vid 
kämpiga situationer, un-
dviker utmaningar, söker 
uppskattning, behöver 
klara instruktioner.

Julia - ofta uttryck-
slös och sällan glad, 
tystlåten, osäker, 
tillbakadragen, lågt 
självförtroende och 
självkänsla, lätt manipul-
erad av kompisar (söker 
erkännande).

In a world of systems  
DonellaMeadows  
| 2016 | 9:22

Why Finland’s schools outperform most 
others across the developed world
ABC News (Australia) 
| 2020 | 6:47


