“Förskolan ska sträva efter
att varje barn utvecklar
förmåga att ta hänsyn till
och leva sig in i andra
människors situation samt
vilja att hjälpa andra.”
Lpfö 98, rev 2010

Handledning till

Vi letar skatt

av författaren Jesper Lundqvist och illustratören Marcus Gunnar Pettersson

SYFTE
Att tillsammans med barnen samtala kring och
reflektera över: känslor, behov, solidaritet, skatt,
fest och vänskap.

FRÅGOR OM KÄNSLOR, BEHOV OCH SOLIDARITET
1. I boken visar tanten bilder på sina barn. De är långt borta och hon saknar dem. Varför tror
du att hon är här, istället för hemma med sina barn? Har du saknat någon person, någon gång?
Hur kändes det?
2. I boken vill inte mamman ge några pengar till tanten. Varför vill hon inte det, tror du?
Tror du barnet håller med sin mamma?
3. Om inte tanten får pengar av de som går förbi henne, hur tror du att hon kan få mat då?
4. Tanten bor i ett tält i en park. Varför tror du att hon bor så?
5. Barnet vill hjälpa tanten. Om du fick bestämma, hur skulle du vilja hjälpa tanten då?

7. När de ordnar fest i boken får alla komma. Men bara de som har pengar betalar.
Varför gör de så, tror du?

Kopieringsförbud. Handledningen är skyddad av lagen om upphovsrätt.

6. Inne på ett hotell gråter en man för att han är ensam. Har du känt dig ensam någon gång?
Hur kändes det i dig då? Hur tycker du att en kan hjälpa någon som är ensam?

Version 2.0

FRÅGOR OM SKATT, FEST OCH VÄNSKAP
1. I boken pratar mamman om skatt. Vad är det för skatt hon menar då, tror du? Här kan du som
pedagog berätta om hur skatt fungerar och vad skatten används till.
2. Barnet drömmer om en skatt. Kommer du ihåg någon dröm som du har haft? Vad är drömmar,
tror du?
3. I slutet av boken ordnar de en fest. Det är
många som är där! Tycker du om att gå på
fest? Skulle du vilja ha en fest? Vad skulle
hända på din fest?
4. Tanten och farbrorn som har hotellet blir
vänner. Vad kan vara bra med att ha vänner? Hur kan en göra om en vill bli vän med
någon?
5. I boken känner sig farbrorn ledsen och
ensam. Men ibland kan det kanske vara
skönt att vara ensam. Finns det något som
du tycker om att göra ensam?

OM SOLIDARITET

OM EMPATI

Förskolan har som uppdrag att hjälpa barn att
utveckla både solidaritet, öppenhet och en vilja att
hjälpa andra. Det är just kombinationen av de här
sakerna som är viktig. Solidaritet i sig handlar om att
ta ansvar för något för en grupps bästa. Så när vi ska
verka för solidaritet blir det viktigt att fundera på vilka
är en del av gruppen och därmed omfattas av solida
riteten. Läroplanen signalerar tydligt att solidariteten
ska sträcka sig utanför den egna och närmaste grup
pen. Därför blir en del av arbetet med läroplanen att
skapa förståelse för att vi alla är människor med lika
värde, oavsett var vi kommer ifrån eller hur vi lever. I
Vi letar skatt följer läsaren ett barns perspektiv, som
utanför affären på ett självklart sätt ser en människa
att hjälpa, relatera till och att känna solidaritet med.

Vår omvärld består av väldigt många olika sorters
människor. Att lära sig se alla människor som med
människor värda respekt och empati är viktigt för att
upprätthålla våra demokratiska värderingar. Om vi
exkluderar människor i utsatthet, som de som ber om
pengar utanför våra affärer, ur våra böcker får barn
en skev bild av vilka som tillhör samhället, framförallt
eftersom det här är människor som de allra flesta barn
idag möter i sin vardag. Alla barn har, oavsett kön,
behov av att öva sin empatiska förmåga. I den här
boken finns en tant som ber om pengar, som barnet
möter på ett självklart sätt. Barnet i boken har inget
tydligt definierat kön, vilket gör det lättare för alla
barn att relatera till hens känslor
och agerande.
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Epost: info@olika.nu, tel: 072 19 18 056
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Om frågan om kön kommer upp
kan du som pedagog fråga vad det är
som gör att barnen undrar. Fundera tillsammans
på om karaktären ska kallas för hen, hon eller han,
vilka saker de använder som ledtrådar och om det spelar
någon roll vad barnet är.
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Vår miljö är viktig. Vi trycker endast på FSC-märkt
papper på tryckerier i vår geografiska närhet.

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

