
Bakgrundsinformation: 

Fun Academys (www.funacademy.fi) förtjusande figurkvartett och berättelsen om dem har utformats 
till en medryckande helhet som inspirerar barn att undersöka, leka och lära sig.  

Figurernas lustiga och roliga värld stöder idén om livslångt lärande och hjälper barnen att hitta sina 
egna styrkor.  

I en avlägsen galax ligger en för oss okänd planet, Kipinoi, där invånarna talar språket Kiplish. Kipinoi 
är också ny hemplanet för den nygrundade figurkvartetten, dvs. Kip-besättningen. 

Tuka, Waaba, Maco och Soca har rest till Kipinoi från olika delar av universum för att lära sig och 
utvecklas tillsammans. Det var visserligen inte utbildningen som lockade besättningen utan tanken 
på äventyr och problemlösning. Figurkvartetten kallas till projektet Det här fungerar! genom ett 
meddelande som kommer per flaskpost. Inbjudan har skickats av Smeek-ödlan.  

Medlemmarna i Kip-besättningen representerar olika inlärningsstilar, personligheter, intressen och 
bakgrunder. Berättelsen om dem och deras värld uppmuntrar till respekt för mångfald, till att behålla 
naturlig nyfikenhet och till att förstå att lärande faktiskt är en livslång upptäcktsresa. 

Tuka, Waaba, Maco och Soca tror själva att de kan lära sig allt nytt och uppmuntrar genom sitt 
exempel eleverna att också göra det. Men att lära sig är inte alltid lätt för dem heller, så de måste ofta 
fundera på motivation och mål. 

Medlemmarna i kvartetten har olika styrkor och svagheter som hjälper dem att tillsammans arbeta 
för och uppnå de mål som de har ställt upp. En del karaktärsdrag skapar utmaningar för samarbetet 
och dem måste man lära sig att förstå. 

Kip-besättningen förstår att lärande är en process och därför älskar de att utforska och 
experimentera, och försöker lära sig av både egna och varandras erfarenheter. 

Närmare information om  
figurkvartetten  



TUKA

Tuka är modig och stark som en superhjälte. Hen är en naturlig 
ledare och ursprungligen från planeten Tanaki, där olika former 
av sport och kamp är populära. Där har Tuka tränat färdigheter 
som gör hen till vinnarfavorit i fysiska tävlingar. Hen är energisk, 
utåtriktad och spontan, rentav impulsiv. Tuka älskar action och 
äventyr.  

Ibland verkar Tuka lite fyrkantig, och hen har svårt att hantera 
kritik. 

Hens superkrafter är styrka, fart och snabba reflexer. 

Tukas motto: Om jag verkligen vill något så kan jag det! 

MACO

Maco är kreativ, tekniskt smart och tycker om att uppfinna saker. 
Hen konstruerar och bygger många slags manicker och maskiner 
för att lösa problem. Hen kommer från den gröna planeten Plunny, 
där kulturen särskilt respekterar teknik och kunskap.  

Maco är fiffig, effektiv, disciplinerad, uppriktig och genuin samt ofta 
bekymrad över de olösta problem hen ser omkring sig. Hen kan 
ibland vara självgod, kritisk, oflexibel och lätt bli irriterad. 

Hens superkrafter är kreativitet och  strategiskt tänkande. 

Macos motto: Om du kan föreställa dig det så kan jag göra det! 
 



WAABA

Waaba är en omtänksam, beskyddande, feliknande varelse. Hen är 
mycket intuitiv och finkänslig och hen sprider glädje omkring sig.  
Waaba vill upprätthålla fred och är därför en naturlig konfliktlösare. 
Hen överraskar också ofta med ovanliga och riktigt konstiga idéer. 

Waaba kommer från den lila gasplaneten Wenni, där alla kan flyga. 
Kulturen på hens hemplanet uppskattar särskilt magi och mentala 
krafter. 

Den positiva Waaba kan också vara glömsk och försjunken i drömmerier 
och har svårt att klara av press. 

Hens främsta superkrafter är att flyga, förmågan att bli osynlig samt 
telepati och telekinesi. 

Waabas motto: Allt är bra om vi alla är vänliga! 

SOCA

Soca är kompis med alla. Hen kan prata med blommor och djur. Hen 
är mycket blyg och verkar ofta klumpig. Soca blir lätt ängslig och är 
ständigt på sin vakt mot potentiella verkliga eller inbillade faror. Med sina 
kompisars stöd omvandlar sig Soca ändå alltid till en modig lagspelare när 
det behövs. 

Soca är den enda av figurerna som ursprungligen kommer från planeten 
Kipinoi. Hens hem är en koloni djupt under jorden. Hens folk talar 
blommors och djurs språk och kan utnyttja naturens egen energi på ett 
hållbart sätt. 

Under Socas skygghet finns också en rolig och lekfull sida som ibland 
sätter hen i trubbel. 

Till Socas särskilda styrkor hör förmågan att skapa små orkaner och 
förmågan att försvinna under jorden. Hen har extra känsliga sinnen och 
kan byta skepnad som en kameleont. 

Socas motto: Tillsammans är allt bättre! 



Figurerna som referensram för lärande 

Figurerna har utvecklats som en ram för barns egen aktivitet och för att göra det lättare att sätta ord 
på förmågan att lära sig. Berättelsen ger tips om hur man kan hitta sina egna styrkor inom lärande och 
hur man gör för att acceptera det faktum att varje elev avancerar i sin egen takt. Det går bra att lära sig 
tillsammans med andra när man förstår mångfald, när man lär sig att dela erfarenheter, agera som ett 
team, be om hjälp och när man vid behov kan stötta andra. 

Det är inte meningen att figurerna ska användas som handledare eller lärare, utan som en spegel eller 
källa till entusiasm. Enligt approachen lustfyllt lärande (Fun Learning) är barnen själva aktiva aktörer 
och skapare av berättelser, de är aktörer i centrum av lärandet och det är utifrån deras nyfikenhet som 
lärandesituationen utvecklas och går i riktningar som ofta överraskar även de vuxna. 

Figurerna och TEKNOLOGI  

Det här fungerar! är ett utmärkt samarbetsprojekt för små elever – det ger utrymme för en 
dialog mellan teknik och kreativitet och avskiljer inte tekniken till en egen separat ö. Projektet ger 
verksamheten en preliminär form och ram, men det är önskvärt att Det här fungerar!-erfarenheten 
ska hjälpa barn att bli entusiastiska över teknikens möjligheter på ett sådant sätt att kreativitet och 
konstruktivt samarbete står i centrum för lärandet. 
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