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FRÅGOR OM UTMANINGAR OCH ÄVENTYR

1. Saffa ger sig upp i luften med hjälp av ballonger. Hur tror du att det är att flyga högt upp? 
Har du flugit någon gång? Hur kändes det?  

2. Saffa och Parmesan kraschlandar på en klippa. Sedan måste de in i en mörk och läskig gång. 
Hur tror du att det kändes? Har du gjort något som du tyckt var läskigt? Hur kändes det 
just då? Hur kändes det efteråt? 
 

3. Saffa är modig som går in i gruvan i berget. Men hon är inte ensam, för hon har Parmesan 
med sig. Har du några kompisar som du skulle vilja ha med på ett äventyr? Tror du att en 
vågar mer om ens kompisar är med? Varför? Varför inte?  

4. När Saffa kommer hem berättar hon om sitt äventyr för farfar. Har du varit ute på ett 
äventyr någon gång? Vad var det för ett äventyr? Finns det något äventyr som du skulle vilja 
göra? 

5. Alla kan ge sig ut på äventyr! Ett äventyr kan vara många olika saker: att ge sig ut på gården 
och leta efter myror, att åka till badhuset och hoppa i bassängen, att gå med förskolan på 
utflykt till en ny plats, att åka båt eller flyga, och mycket mer! Ett äventyr känns ofta lite 
spännande. Finns det något som du skulle vilja göra, som skulle kännas spännande? Hur 
känns det i kroppen när något är spännande? Var i kroppen känns det? 

Övning: Prata om olika sorters äventyr, vardagliga eller storslagna. Riktiga eller påhittade. Vilka 
äventyr är bra? Vilka ska en undvika? Låt barnen rita ett äventyr. Något som de har varit med om 
eller något som de skulle vilja vara med om, eller kanske ett som de absolut inte vill vara med om.

Handledning till

Saffa & Parmesan:  
Den vilda ballongfärden

av författaren Ola Norén och illustratören Karin Olu Lindgård

”Förskolan ska sträva efter 
att varje barn utvecklar sin 
självständighet och tillit till 

sin egen förmåga.”

 Lpfö 98, rev 2010

SYFTE
Att tillsammans med barnen samtala kring och 
reflektera över: utmaningar, äventyr, semester 
och boende.

 



  

FRÅGOR OM SEMESTER OCH BOENDE

1. Saffa är på semester med sin farfar. Varför är hon det, tror du? Vad brukar du göra på 
semestern? Brukar du träffa någon särskild på semestern? 

2. I början säger farfar att han tycker om när tiden går långsamt. Vad menar han med det, 
tror du? Tycker du om när tiden går långsamt? Varför? Varför inte?  

3. Saffa går till badplatsen och letar efter nedgrävda skatter. Vad brukar du hitta på när du 
har långtråkigt? Hur känns det i kroppen när du har tråkigt?  

4. I boken bor Saffa i en husvagn med sin farfar. Tror du att de alltid bor i den, eller bara 
på semestern? Vad skulle vara bra och mindre bra med att alltid bo i husvagn?  
Vilka sätt att bo på kan du komma på?  
(Till exempel hus, lägenhet, husvagn,  
tält, härbärge, fängelse ...)

OM ÄVENTYRARE OCH IDENTITET
Att ge sig ut på äventyr och att vara äventyrlig är en 
aktivitet och en egenskap som oftast knyts till idén 
om pojkighet och manlighet. Äventyr asso cieras med 
fara, ett område där pojkar och män förväntas kän-
na sig mer bekväma. Ofta syns de i rollen som den 
som försvarar sig mot något hotfullt. Men äventyr är 
mer än att utsätta sig för fara, i alla fall den typen 
av fara som ballongfärd eller höga berg innebär. 
Äventyret övar oss i att våga och utmanar våra räds-
lor. Äventyret i en barn bok ger också utrymme för 
fantasin, en fantasi som ser möjligheter och övar just 
äventyrsfär digheten. Genom att spegla en äventyrlig 
flicka som Saffa inspireras alla barn, både flickor 
och pojkar, att ta sin självklara plats i det storslagna 
och gränslösa. Samtidigt är ursprunget till Saffas 
äventyr att hon ska hjälpa ägget att komma tillbaka 
till sin familj, och därmed är det inte ett äventyr som 
är ”emot någon”. Det visar att äventyr kan finnas 
utan att det är en hotande fara med i bilden.

EN ÄVENTYRARE
Jeanne Labrosse föddes i Frankrike år 1775, alltså 
för mer än 200 år sedan. Hon var en av de första 
stora inom ballongflygning och fallskärmshoppning. 
Hon var faktiskt den första kvinnan som hoppade 
fallskärm år 1799 och hoppade då 900 meter från 
en luftballong. Hon var också den första kvinna som 
var pilot för en luftballongsfarkost år 1798. Men 
den första kvinnan som flög luftballong var Élisabeth 
Thible, också hon från Frankrike. Det var sommaren 
1784 och bara åtta månader efter det att någon för 
första gången flugit en varmluftsballong. Bröderna 
Joseph och Étienne Montgolfier var de första som 
flög en varmluftsballong 1783. Uppvisningen gjordes 
till ära av den svenska kungen Gustav den tredje, 
som var på besök i franska Lyon, och ballongfarkos-
ten döptes till La Gustave.

NYA FÖREBILDER
Historien tenderar att synliggöra 

män i större utsträckning än kvinnor, 
både på grund av genusmönster som möjliggjort 

för män att ta plats men också på grund av hur vi i 
nutiden speglar människor. Därför är det en bra idé att visa 

många olika sorters förebilder.
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Vår miljö är viktig. Vi trycker endast på FSC-märkt 
papper på tryckerier i vår geografiska närhet.

Epost: info@olika.nu, tel: 072 19 18 056

böcker ut & in – ut med stereotyper – in med möjligheter!
www.olika.nu


