
  

Pedagogisk bokhandledning till

OLIKA förlag  –  utbildning  –  kommunikation
Ut med stereotyper – in med möjligheter!

www.olika.nu  

Stjärnfall i dinosaurieland
Boken är skriven av Sara Berg och Karin Frimodig och illustrerad av Sara Borell

De normkreativa frågorna är stöd för ditt samtal med barnen. Faktarutorna är riktade till dig som vuxen.
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FRÅGOR OM VÄNSKAP, KONFLIKTER  
OCH KÄNSLOR
1.  Vännerna jagar stjärnor. De undrar vem som fick 

flest. Har det hänt att du tävlat med dina vänner? 
Vad hände då? 

2.  “Den som har mycket vill ofta ha mer.” Vad tror du 
det betyder?

3.  Bea skyller på Ayda som skyller på Queenie. Har du 
blivit osams med någon? Vad hände då? Hur gjorde 
ni för att bli sams igen? Kan det vara nyttigt att bråka 
ibland?

4.  Vännerna tänker på hur kul de brukar ha med varandra. Vad känner du om du blir osams med 
någon? Var i kroppen känns den känslan?

5. Päivi bestämmer sig för att släppa en stjärna. Varför tror du att Päivi gör så?

FRÅGOR SOM UTMANAR 

STEREOTYPER UTAN 

ATT FÖRSTÄRKA DEM. 

NORMKREATIVT  

HELT ENKELT!

 Köp boken och ladda ner

 handledningen på olika.nu.

 

“Förskolan ska ge varje barn 
förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att fungera enskilt och 
i grupp, samarbeta, hantera 

konflikter och förstå rättigheter och 

skyldigheter.”  
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OM LEKMÖNSTER 
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 kon-
kurrens 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 könas de 
stora och starka dinosaurierna som hon, och 
de löser konflikterna de hamnar i. 

OM VEGO  
Fler och fler väljer att äta vego. Många 
gör det för klimatets skull och andra för 
djurens – vissa gör det för båda! Att vi står 
inför klimatförändringar är vetenskapligt 
belagt. Vi måste hitta nya sätt att förhålla 
oss till naturen och jordens resurser, och 
därmed förändra vårt levnadssätt och våra 
konsumtionsmönster, bland annat genom 
de livsmedlen vi konsumerar. I den här 
boken ville vi visa fyra dinosaurier som var 
växtätare, varav en av dem var den största 
dinosaurien som någonsin existerat.  

 Köp boken och ladda ner

 handledningen på olika.nu.

FRÅGOR OM MAT OCH LEK
1.  En stjärnklar natt leker de fem dinosaurievännerna kurragömma. Vem leker du gärna med? Vad leker 

ni då?

2.  När Queenie hämtar ner månen blir de andra vännerna lite sura. Varför tror du de blir det? Finns det 
någon du känner som kan göra något du inte kan göra? Vad kan vara bra med att kunna olika saker?

3.  I mörkret försöker vännerna 
leka tafatt. Men de slår sig 
på stenar och i varandra. Har 
det hänt att en lek inte riktigt 
blivit som du hade tänkt? Hur 
löstes det?

4.  Du kan läsa om dinosaurierna i 
boken. När de levde åt de bara 
växter, och ändå var de bland 
de största dinosaurierna som 
någonsin existerat! Vad gillar 
du för mat?

5.  Dinosaurierna var växtätare. 
Vet du några andra djur som 
bara äter växter? Hur ser de 
djuren ut? 
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Vill du veta mer om  
jämställdhet och  
normkreativitet?  

Läs mer och boka våra  

populära utbildningar 

på olika.nu/utbildning! 


