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FRÅGOR OM FÖRBEREDELSE, UPPMUNTRAN OCH RÄDSLA 
1. Peppar övar på att skjuta prick. Var det bra att Peppar övade på det inför uppdraget? Finns det 
några andra sätt som Peppar och Lina hade kunnat förbereda sig på? Hur hade du förberett dig om 
du hade fått uppdraget?

2. Farmor ger Lina och Peppar råd om hur de ska förbereda sig. men för att få fler råd behöver de gå 
till Leo. När någon frågar något som du inte vet, är du bra på att erkänna det? Vad är svårt med att 
erkänna att en inte vet? 

3. Leo hjälper Lina och Peppar att förbereda sig. Var det bra tips som han gav? Hade Leo kunnat 
vara tydligare? Känner du någon som ofta är lite arg, precis som Leo? Hur känns det? Kan en vara 
både arg och snäll? 

4. Peppar märker att Lina blir rädd av ljuden i skogen. Vad gör Peppar då? Hur får det Lina att 
känna sig? Har någon du känner ett knep för att göra dig mindre rädd? Vad skulle du göra om du 
märkte att någon annan var rädd?

5. Peppar fnyser åt att Lina inte vet vad irrbloss är. Hur tror du att det får Lina att känna sig? Tycker 
du att det är snällt av Peppar att göra så? Hur hade Peppar kunnat göra istället?

6. När knäna börjar knaka blir Lina ledsen. Hur hjälper Peppar henne då? Vad tror du hade hänt 
om Peppar också hade blivit rädd? Brukar du kunna hålla modet uppe när någon är ledsen? Varför 
kan det vara svårt att fortsätta vara glad när någon annan är ledsen?
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SYFTE
Att tillsammans med barnen samtala kring 
och reflektera över: förberedelse, uppmunt-
ran, rädsla och bestämmande.



  

OM ÄVENTYR
För inte så länge sedan var äventyrsromaner syno-
nymt med böcker för pojkar. Men alla barn har rätt 
att leka och fantisera, lika mycket intimt och vardag-
ligt som storslaget och farligt. I äventyret lär sig barn 
att tro på sin egen förmåga och att testa sina gränser. 
Det innehåller också många moraliska dilemman som 
barnen behöver ta ställning till, som frågor om vem 
som är ond och god. I den här bokserien är Lina och 
Peppar ute på äventyr, och deras farmor är äventyrs-
expert. Att de är kvinnor som äventyrar och klarar 
av farligheter är ingenting som kommenteras i boken, 
men det möjliggör identifikation för många barn som 
inte brukar få stå i äventyrets centrum.

OM HJÄLP
Alla behöver vi då och då hjälp. Men att be om hjälp 
är något en måste få öva på för att lära sig, precis 
som en behöver få öva på att klara saker själv. I vårt 
samhälle idag passiviseras flickor och kvinnor, och 
förväntas be om och behöva hjälp. Det kan handla 
om att en från tidig ålder får höra att en inte kan bära 
tungt eller nå högt. Då övar en inte upp sin styrka eller 
lär sig se lösningar, som att ha en pall tillhands som 
gör att en når. Tvivel på sin egen förmåga får också 
följder för vilka jobb en söker och vilka utmaningar 
en antar.Precis lika viktigt är det att lära sig att be 
om hjälp, något som många pojkar och män inte fått 
öva på. Det får konsekvenser i det lilla, som att få 
ryggskott efter att ha lyft saker som en egentligen inte 
orkat bära själv, men också i det stora, som att inte 
våga be om hjälp när en mår dåligt eller är på väg in 
i ett missbruk. I den här boken får Lina och Peppar råd 
av farmor och Leo, men de klarar äventyret på egen 
hand samtidigt som de hjälper varandra.

FRÅGOR OM BESTÄMMANDE
1. Gnöltrollen letar efter Lina och Peppar trots att de tycker att de är otäcka.  
Varför letar de då efter Lina och Peppar? Tror du att de vill göra det? Har du någon  
gång gjort något du inte velat för att någon annan bestämt det? Hur kändes det?  
Har du någon gång bestämt över någon annan? Hur kändes det?

2. Gnöltrollen hjälper sin härskare trots att hon inte verkar vara snäll mot dem.
Varför hjälper de henne, tror du? Har du någon gång umgåtts med någon som 
varit elak mot dig? Hur kändes det? Vad gjorde du då? 

3. Varför tror du att härskaren får bestämma trots att hon är elakt? Kan det vara 
så att hon får bestämma just för att hon är elak? Varför då? Känns det annorlunda 
när någon som brukar vara elak är snäll mot dig, än när någon som alltid är snäll 
ger dig en komplimang? 

4. Lina och Peppar hjälper farmor. Bestämmer farmor över dem, tycker du? Varför?  
Varför inte? Bestämmer någon av Lina och Peppar, eller bestämmer de tillsammans?  
Vad är bra med att bestämma tillsammans? Vad kan vara bra med att bestämma själv?

Övning: Prata om olika sätt att bestämma. Demokrati betyder att alla ska bestämma tillsam-
mans. Det finns också andra sätt att bestämma. Diktatur betyder att några få bestämmer över 
alla andra. Diskutera tillsammans med barnen vad som är bra och dåligt med de olika sätten. 
Sverige är en demokrati där alla ska bestämma tillsammans. Är det så? Låt barnen diskutera 
fritt. Titta på bilder av de svenska partiledarna. Hur ser de som bestämmer ut? Fundera till-
sammans kring hur mycket barnen bestämmer i sina liv och om det finns saker de skulle kunna 
bestämma mer över.
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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: 073-338 24 27

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


