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FRÅGOR SOM UTMANAR 

STEREOTYPER UTAN 

ATT FÖRSTÄRKA DEM. 

NORMKREATIVT  

HELT ENKELT!

FRÅGOR OM SAMARBETE, MOD 
OCH SAKNAD
1. Olga Os har fastnat i en manets trådiga trassel! 
För att få loss henne måste piraterna samarbeta. 
Hamnar du i situationer där du måste samarbeta 
med andra? Varför är det viktigt att samarbeta, tror du?

2. Titta på Tildes och Helles ansiktsuttryck när de 
får syn på Madame Chings spöke. Vilka känslor tror 
du de känner? Har du någon gång känt som du tror 
de känner? Vad hände då? Vad är bra med rädsla, 
tycker du?

3. Madame Ching vill att piraterna ska ta med hennes tennskrin och sprida sångerna om 
hennes äventyr. Varför då, tror du? Är det viktigt att veta vad människor innan oss har gjort? 
Varför/varför inte?

4. Madame Ching var också en modig pirat. Vad kan vara bra med att vara modig, tror du? 
Vad kan vara mindre bra?

5. Piraterna vägleds bort från dimman av Madame Chings spöke. Varför är det viktigt att 
hjälpa andra, tycker du? Har du hjälpt någon, någon gång? Hur kändes det?

Piraterna och spökvraket
Boken är skriven av Sara Berg och Karin Frimodig och illustrerad av 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 olika.nu

“Lek stimulerar fantasi och inlevelse. 
Lek kan också utmana och stimulera 
barnens motorik, kommunikation, 
samarbete och problemlösning 

samt förmåga att tänka i bilder och 
symboler. Därför är det viktigt att ge 
barnen tid, rum och ro att hitta på 

lekar, experimentera och uppleva.”

Lpfö 18



 

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 LEKMÖNSTER
Det finns en myt om att flickor leker bäst två 
och två. Att leka bara två har sina positiva 
sidor, men vuxnas förväntningar om att 
flickor inte kan leka fler begränsar dem. En 
konsekvens är att många flickor upplever den 
typ av konkurrens och tävling, som kan uppstå 
utanför den tryggare mindre relationen, som 
något negativt. Uppmuntra alla barn att ibland 
leka i en stor grupp där barnen får träna 
samspel, att uttrycka sig i en stor grupp och 
lyssna på andra. I den här boken skildras ett 
stort gäng som bara består av kvinnor, något 
som sällan speglas.
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FRÅGOR OM MILJÖ, ÄVENTYR OCH AKTIVITET
1. Piraterna underhåller sig själva genom att sjunga, laga gröt och bryta arm. Vad gör du när du har 
tråkigt? Finns det något som är bra med att ha tråkigt, tror du? 

2. Piraterna har hört talats om en skatt långt 
under vattenytan. En efter en hoppar de 
ner i vattnet. Tycker du om att bada? Vad är 
roligt med det? Händer det att du letar efter 
skatt när du badar?

3. Olga Os råkar trassla in sig i en manets 
tentakler! Fundera på vad du ser i bilderna. 
Vad mer vet du finns under havets yta? 
Varför är det viktigt att havet mår bra, tror du? 

4.  Piraterna seglar haven och hittar äventyr 
överallt! Har du varit på ett äventyr någon 
gång? Var då? Vad är roligt med äventyr? 
Finns det något som kan vara mindre roligt?

5. Havet är stort, och viktigt för att många 
varelser ska må bra. Har du sett havet någon 
gång? Vad kan vara spännande med havet? 
Finns det något som kan vara läskigt med 
havet?
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Vill du veta mer om  
jämställdhet och  
normkreativitet?  

Läs mer och boka våra  

populära utbildningar 

på olika.nu/utbildning! 


