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FRÅGOR SOM UTMANAR 

STEREOTYPER UTAN 

ATT FÖRSTÄRKA DEM. 

NORMKREATIVT  

HELT ENKELT!

FRÅGOR OM KROPPEN, SOLIDARITET OCH MILJÖ
1. Piraterna badar nakna. När brukar du vara naken? Finns det något bra 
eller dåligt med att vara naken? Hur hade det varit om det inte fanns kläder 
tror du?

2. Piraterna ser alla olika ut! Finns det en pirat som du tycker är lik dig?  
På vilket sätt är ni lika?

3. För att styra ett skepp måste alla hjälpas åt. Tänk dig att skeppet är din 
förskola. Hur hjälper ni varandra där? Vem gör vad? Turas ni om?

4. Piraterna turas om att ha kaptenhatten. Vad tror du är bra med att ha flera kaptener? Vad tror du kan 
vara svårt? Skulle du vilja vara kapten? Vad tror du skulle vara roligt med det? Vad tror du kan vara mindre 
roligt med det?

5. Fabriken förstör haven! Varför gör de det, tror du? Vad tror du händer med djuren som bor i haven?  
Vad tror du vi kan göra för att djuren ska må bra? Finns det något du brukar göra som är snällt mot djuren?

6. Solen lyser starkt på istapparna som smälter. Vad tror du händer om all is smälter? Var tror du allt vatten 
skulle ta vägen? Varför tror du isen är viktig? 

7. Direktörerna lovar att aldrig använda smutsfabriken mer. De tänker ut ”en schysstare plan”. Vad tror du 
menas med det?

Piraterna och vinterjakten
av Sara Berg, Karin Frimodig och illustratören Maria Poll 

De normkreativa frågorna är stöd för ditt samtal med barnen. Faktarutorna är riktade till dig som vuxen.

 Köp boken och ladda ner

 handledningen på www.olika.nu.

 

Människolivets okränk- 
barhet, individens frihet och 
integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mel-
lan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor 
är de värden som skolan 

ska gestalta och förmedla.
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FRÅGOR OM ÄVENTYR, MAT OCH NATUR

1. Piraterna säger hejdå till personerna på kajen. Nu ska de iväg! Har du sagt hejdå till någon 
som åkt iväg? Vad sa ni då? Hur kändes det?

2. Helle Hajtand gör ärtsoppa till alla på skeppet. 
Har du fått laga mat någon gång? Hur kändes det? 
Vad lagade du? Fick du dela med dig av din mat?

3. Olga Os pressar frukt till en tropisk juice, fast det 
är december! Ser du några frukter på träden ute nu? 
Vilka färger har de? Hur smakar de?

4. Det guppar en död fisk i vattnet. Kan du namn på 
någon fisk? Vilken då? Har du sett en fisk på riktigt? 
Minns du var?

5. Piraterna seglar över haven. Vad tycker du är 
spännande med haven? Vad tror du finns i haven? 

6. Piraterna räddar vintern! Vad gillar du med 
vintern? Varför, tror du? Vad tycker du är mindre 
roligt med vintern? Varför då?

OM MILJÖ
Att vi står inför klimatförändringar och utmaningar i 
framtiden är vetenskapligt belagt. Vi måste hitta nya 
sätt att förhålla oss till naturen och jordens resurser, 
och därmed förändra vårt levnadssätt och våra 
konsumtionsmönster. Förutsättningen för att vi ska 
bry oss om och värna om vår miljö, är att vi tidigt 
får en relation till naturen. Genom att uppleva den i 
verkligheten och i litteraturen kan vi lägga grunden 
för ett sådant band mellan människa och natur, som 
är avgörande för en hållbar framtid. 

OM ÄVENTYR
Professor emerita Lena Kåreland som forskar på 
barnlitteratur och genus har visat på att flickor i 
barnböcker oftare är i hemmiljö medan pojkar oftare 
är ute på äventyr. Traditionellt har leksaker också 
understött samma mönster, där leksaker ”för” flickor 
övar egenskaper som känslor, kommunikation och 
omhändertagande. Medan leksaker ”för” pojkar är 
menade för konstruktion, fantasilekar och äventyr. 
Men alla barn behöver förstås både och, och behöver 
både lekar och leksaker som hjälper dem öva många 
olika saker – samt litteratur som speglar och inspirerar 
många olika sätt att vara oavsett kön. I den här boken 
är de äventyrliga piraterna kvinnor, och fantasi och 
äventyr behöver vi alla eftersom det är i fantasin vi 
kan vara kreativa kring vad som är möjligt och det är i 
äventyret som vi övar våra modmuskler.

 Köp boken och ladda ner

 handledningen på www.olika.nu.
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Vill du veta mer  
om jämställdhet och  

normkreativitet?  

Läs mer och boka våra  

populära utbildningar 

på olika.nu/utbildning! 


