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FRÅGOR SOM UTMANAR 

STEREOTYPER UTAN 

ATT FÖRSTÄRKA DEM. 

NORMKREATIVT  

HELT ENKELT!

FRÅGOR OM KÄNSLOR, FÖRVÄNTNINGAR  
OCH SAMTYCKE

1. Vilhelm hittar en nalle som verkar helt övergiven. Han tar hem den 
och sätter upp lappar i hopp om att någon ska ringa. Har du hittat en 
leksak, eller något annat, som låg övergivet någonstans? Hur kändes det 
att se något borttappat, eller bortglömt?

2. Vilhelms två mammor hjälper honom leta efter nallens ägare. Har du 
behövt hjälp någon gång? Vem hjälpte dig då? Har du hjälpt någon? 

3. Vilhelm älskar färgen rosa! Har du en färg som du gillar mer än någon annan? Och som du gärna har 
på dig? Vilken då? Vad gillar du med den?

4. Vilhelm vet att han skulle bli jätteledsen om nallen Diana någonsin kom bort. 
Har något du gillar massor kommit bort? Hur kändes det? Vad gjorde du då?

5. När Alina kommer på besök så kastar hon ut nallen från balkongen. 
Titta på bilder. Vad tror du Vilhelm tänker? Hur tror du han känner? 
Ser han glad eller ledsen ut? Hur skulle du känna, om någon tog 
något från dig som du lovat ta hand om?

6. Vilhelm tycker det är jobbigt att Alina har tagit nallen från 
honom, men han säger inget. Varför tror du han inte gör det? 
Är det viktigt, tror du, att säga till om någon gör något som 
gör en ledsen? 

7. Vilhelm blir ledsen när Alina, Hamid och Yoyo leker 
begravning med nallen. De har ju inte frågat om det är 
okej att de leker med den. Har det hänt att någon velat 
leka något som du inte ville? Hur kändes det? Hur kan en 
göra för att alla ska vara med på en lek?

8. Det kommer någon för att hämta nallen! Vilhelm blir 
glad för nallens skull. Men dagen efter har någon slängt 
den i soprummet. Då bestämmer sig Vilhelm för att 
behålla nallen. Varför tror du att han gör det? 

Mysteriet bland höghusen
av författaren Helen Forss och illustratören Tina Landgren
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OM LEK
I den här boken leker tre av barnen begravning 
med en övergiven nalle, medan huvudkaraktären 
ser ledsamt på. Leken är barnens skola, i den övas 
känslor, relationer, egenskaper och roller. Leken 
ger också utrymme för barnen att utforska. Den 
låter oss också utveckla kroppen som till exempel 
balans, muskler och mod. Till exempel så pekar 
en snabb analys i en leksaksaffär inte bara på att 
barn förväntas leka med olika leksaker beroende 
av kön, utan också på att lekarna ska öva olika 
färdigheter, såsom relationer eller fantasi, närhet 
eller distans, rörelse eller finmotorik och så vidare. 
En bra strategi kan vara att hjälpa barn att testa 
många olika sorters lekar, så att leken ger barnet 
fler möjligheter att öva och utveckla färdigheter 
och intressen. 

  

Vill du veta mer  
om jämställdhet och  

normkreativitet?  

Läs mer och boka våra  

populära utbildningar 

på olika.nu/utbildning! 
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OM MÅNGFALD
Vi lever i ett samhälle där etnisk mångfald är en 
självklarhet, men i bilderboksvärlden saknas en sådan 
spegling. I den här boken finns det barn och vuxna med 
olika hudtoner. Igenkänning är en viktig aspekt av både 
läsning och läslust. Att få spegling blir också ett sätt att 
bygga en positiv självbild och att känna sig inkluderad 
i samhället. Igenkänning kan ske på olika vis, vi kan 
hitta gemensamma nämnare med människor som på 
många sätt är och lever annorlunda än vi själva. Och vi 
kan hitta igenkänning genom att känna igen yttre saker 
som uppväxtmiljö, familj eller etnicitet. Genom att på 
ett självklart sätt gestalta och inkludera barn och vuxna 
med olika etnisk bakgrund i böcker, bidrar vi till ett 
inkluderande samhälle.

FRÅGOR OM ATT LEKA TILLSAMMANS OCH ATT VARA LYHÖRD

1. När Alina kommer på besök hos Vilhelm plockar hon isär en polisbil som Vilhelm precis byggt. Har det hänt 
att någon plockat isär något du byggt? Hur kändes det? Har du gjort så mot någon annan? Vad kan en göra för 
att leken ska vara rolig för båda, tror du?

2. Vilhelm gillar att rada upp sina gosedjur i sängen. Finns det något du gillar extra mycket om att leka 
med? Vad gillar du med det? Finns det något du inte lekt med, men skulle vilja prova någon gång? Vad?

3. Vilhelm, Alina, Yoyo och Hamid sitter i 
sandlådan. De andra barnen leker begravning, 
och Vilhelm tittar på. Var leker du helst: i 
en sandlåda, eller rutschkana, eller någon 
annanstans? Vad tycker du är roligast med den 
plats du helst leker på?

4. Vilhelm bjuder in sina kompisar på 
gosedjurskalas. Har du varit på ett kalas där 
ni fick ta med er något ni gillar att leka med? 
Vad tror du kan vara kul med att dela med 
sig av vad en gillar? 

”Förskolan ska ge barnen  

möjlighet att utveckla en positiv 

uppfattning om sig själva som 

lärande och skapande individer. 

Därför ska barnen få möjligheter 

att upptäcka och förundras, pröva 

och utforska samt tillägna sig 

och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter.”
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