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FRÅGOR SOM UTMANAR 

STEREOTYPER UTAN 

ATT FÖRSTÄRKA DEM. 

NORMKREATIVT  

HELT ENKELT!

FRÅGOR OM RÄDSLA, HJÄLPSAMHET 
OCH MOD
1. Farmor behöver Linas hjälp. Har du bett någon om hjälp, 
någon gång? Har någon bett dig om hjälp? Hur kändes det? 
Är det viktigt att kunna be om hjälp om det behövs? Varför 
då?  

2. Lina får äventyrsknottror på armarna vid tanken 
på att hjälpa farmor. Finns det något som ger dig 
äventyrsknottror? Om du skulle iväg på äventyr, hur skulle 
du känna dig? Skulle du känna dig modig, tror du, eller 
rädd? Kan en känna båda?  
 

3. Lina kniper ihop ögonen för att slippa se när det blir läskigt. När blir du rädd? Vad tror du 
är bra med rädsla? Var i kroppen känner du rädsla?

4. När farmor är i fara känner Lina hur paniken stiger och ögonen tåras. Hur tror du det 
hade känts för dig om du var i Linas situation? Vad tror du att du hade gjort?

5. En bra äventyrare, menar Peppar, har “knep, mod och skarpa hjärnor.” Vad innebär det 
att vara modig, tycker du? Kan mod se ut på olika sätt? Vilka sätt då?

 

 

FRÅGOR OM ÄVENTYR, PROBLEMLÖSNING OCH REGLER

 
Uppdrag: Havsodjuret

Boken är skriven Cecilia Rihs och illustrerad av Silvy Strand

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

 Köp boken och ladda ner

 handledningen på olika.nu

“Skolan ska stimulera elevernas 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 

samt deras vilja att pröva och omsätta 

idéer i handling och lösa problem. 

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ 

och ansvar samt utveckla sin förmåga att 

arbeta såväl självständigt som tillsammans 

med andra.”
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OM MOD 
Det är viktigt att barn får utmana sig själva och 
känna sig modiga. Genom passande utmaningar 
utvecklar barnet sin självständighet och tillit till 
sin egen förmåga. Efteråt känns det bra och 
självförtroendet växer. Men ingen kan vara 
modig jämt. Därför är det lika viktigt att varje 
barn får visa sig sårbara. Ofta har vi olika 
förväntningar på hur barn ska möta utmaningar 
beroende på barnets kön, till exempel att pojkar 
i större utsträckning uppmuntras till att testa 
gränser, men att inte gråta vid ett misslyckande. 
Genom känslomässig jämställdhet kan vi ge alla 
barn tillgång till alla känslor. 

OM ÄVENTYR
För inte så länge sedan var äventyrsromaner 
synonymt med böcker för pojkar. Men alla 
barn har rätt att leka och fantisera, lika mycket 
intimt och vardagligt 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. I den 
här bokserien är Lina och Peppar ute på 
äventyr, och farmor är äventyrsexpert. 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.

 Köp boken och ladda ner

 handledningen på olika.nu

1. Lina, Peppar och farmor jagas bland annat av trädtroll på sina äventyr. Har du varit på äventyr någon 
gång?  Vad hände då? Vad är roligt med äventyr, tycker du? 

2. “Jag har äventyrat i fyrtionio år och blivit klämd i 
många gap” säger farmor. Hur tror du det skulle vara att 
jobba som äventyrare? Vad tror du en äventyrare gör?

3. Peppar bländar draken med en solkatt när farmor är 
i fara. Hur gör du när du hamnar i en situation där ett 
problem måste lösas? Hur kan en göra för att lättare 
lösa problem, tror du?

Övning: Visa barnen vad en solkatt är. Det kan räcka med 
en mobiltelefon eller klocka och solljus/ljus. Visa barnen 
hur snabb solkatten är - kanske är den lika snabb som 
en riktig katt! Ge barnen möjlighet att testa. Fundera på 
varför ordet heter som det gör.

4. Linas farmor lägger till en regel för äventyrare: En 
äventyrare hjälper alla i knipa. Vad kan vara bra med att 
lägga till regler i efterhand? Varför kan det vara viktigt 
med regler?

5. Det är fem regler i regelboken. Till exempel ska en 
inte äventyra på tom mage, och så ska en alltid ha en 
ficklampa i fickan. Varför finns regler tror du? Vad 
tycker du om regler?
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Vill du veta mer om  
jämställdhet och  
normkreativitet?  

Läs mer och boka våra  

populära utbildningar 

på olika.nu/utbildning! 


