
Bastian Moose anser att allt kan omvandlas till diagram. Eller åtminstone kan  
man försöka göra det. Denna tyska älgkalv har bestämt att det är så och tänkt försöka  

att oberoende av ämne rationalisera saker genom att gruppera, göra diagram, föra  
statistik och jämföra dem med varandra. Här visar Bastian hur man kan använda  

olika metoder för att lära sig kunskaper, färdigheter och attityder om  
samma tema. Bastians tema är SOLIDARITET. Huj.

Stora ord är svåra att uppfatta. På vilket annat sätt skulle ni kunna  
lära er kunskaper, färdigheter och positiva attityder om svåra teman?

BASTIAN MOOSES 
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Via kunskaper till verklighet

Först försökte man förstå vad solidaritet 
innebär. Om jag är solidarisk, hurdan är 
jag då? Hur förhåller jag mig till olika 
grupper? Går det lika bra för alla? Grup-
perna sökte information om diskrim-
inerade grupper i sina egna länder. De 
använde internet och besökte organisa-
tioner som främjar gruppens intressen. 
Man fick bland annat information om 
vad som är det bästa sättet att hjälpa 
en grupp. Informationen togs med på 
utbytet. Samtidigt fick man information 
om vad som är en solidarisk gärning.

Solidaritet genom attityder

Efter verksamhetsdagarna talade man om 
erfarenheten. Hur kändes det när man kunde 
hjälpa andra? Hur kändes det att möta en 
grupp man kanske också själv hade fördomar 
mot? Hur ändrades den egna uppfattnin-
gen om gruppens situation? Man funderade 
över på vilka andra sätt man kunde under-
lätta andras liv. Ungdomarna videofilmade 
berättelser om sina egna erfarenheter och 
synliggjorde vad som ändrade deras åsikter. 
Videorna delades via olika kanaler och i slutet 
av utbytet visade man dem för ungdomar i en 
lokal ungdomsgård. Eftersom även andra kan 
ändra sina attityder.

Via färdigheter till handling

Utifrån organisationernas förslag valdes olika 
grupper som skulle få hjälp. För pensionärer 
passade det bättre att man ordnade sällskap, 
för invandrarbarn undervisning i engelska och 
ungdomar med funktionsnedsättning ville ha 
en egen känguruboll. Spädbarn i asylsökande 
familjer behövde kläder. Ungdomarna fick lära sig 
nya färdigheter för att bistå med hjälp. Till slut 
samlade man in pengar för kängurubollen genom 
att sjunga på gatan, barnkläder genom en insam-
ling på sociala medier, man undervisade engelska 
med hjälp av bilder och umgicks med pensionärer 
samtidigt som man virkade babymössor. Man lär 
sig att virka genom att öva.


