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Grattis, Svea Fors!
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av författaren Ebba Berg och illustratören Carl Flint

FRÅGOR OM INKLUDERING, KÄNSLOR OCH
LIKHET
1. Svea Fors tycker att alla i klassen ska få komma. Pappa tycker att det
ska komma lika många som de har stolar? Varför tycker pappan så tror
du? Vad tycker du?
2. Svea Fors kallades för Simon förut. Har du bytt namn eller känner du
någon som har bytt namn? Om du skulle byta namn, vad skulle du vilja
heta då?
3. Svea funderar på hur det skulle vara att inte bli bjuden på ett kalas.
Hur tror du att det känns?
4. Svea bjuder alla på kalaset – men hon säger inget till sin pappa Varför gör hon så tror du? Hade hon
kunnat göra på något annat sätt?
5. I matsalen frågar Abdi Svea om något har hänt. Varför gör han det tror du? Hur kan en se på någon att
det hänt något, även om den inte säger något?
Övning: Gör känslocharader. Gå först igenom olika typer av känslor som vi kan ha. Testa sedan att visa
känslan med ansikte och kropp, utan att säga vilken känsla det är, medan de andra får gissa känslan.
6. Titta på klassfotot. Det är många barn
i klassen. Vem tycker du är mest lik dig?
Kanske någon som har samma färg på
tröjan? Eller en frisyr som är lik din? Har
du bytt namn eller känner du någon som
har bytt namn?

“Förskolan ska sträva efter
att varje barn utvecklar
sin förmåga att upptäcka,
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reflektera över och ta ställning
till olika etiska dilemman och
livsfrågor i vardagen.”
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FRÅGOR OM PLANERING, KALAS OCH ARBETE
1. Svea Fors ska fylla år. Hon tycker att det är nästan lika roligt att planera kalaset som att ha det.
Tycker du om att planera saker som ska hända?
2. Amir har ett bageri. Hur tror du att det är att arbeta på ett bageri? Finns det något du tycker vore
roligt att arbeta med när du blir stor? Vad är det som verkar bra med det?
3. Svea fixar ett överraskningskalas. Tycker du om överraskningar? Har du gjort någon överraskning
någon gång? Åt dig själv eller någon annan? Eller har du fått en överraskning av någon?
4. Svea Fors vill ha sitt namn på tårtan. Vad skulle du vilja ha på en tårta om du fick välja?

Cis eller trans?
HON   

HEN   

HAN

Biologiskt kön
Könsidentitet
Könsuttryck
Juridiskt kön
Vill du fundera mer kring cis eller trans? Använd den
här övningen från boken Ge ditt barn 100 möjligheter
Istället för 2. Den finns också i boken Normkreativitet
i förskolan. Om alla kryss hamnar under ett pronomen
kallas det för cis och om det varierar kallas det för trans.

OM KÄNSLOR

OM ATT VARA TRANSPERSON

Alla människor har känslor, men på grund av våra
genusroller övas flickor och pojkar olika mycket på
att känna igen och uttrycka känslor. Olika känslor är
också olika okej beroende av om du är flicka eller
pojke. I den här boken ser vi Abdi som är uppmärksam på en klasskamrat, Svea, och hennes känslor.
Dessutom engagerar han sig i hennes dilemma och
visar omsorg. På så vis bidrar Abdi till att bredda
förväntningarna på vilka som är empatiska i det
sociala samspelet, och ger spegling åt de pojkar som
är som han är.

Allt fler barn idag ifrågasätter idag idén om att det
bara finns två möjligheter: att vara en han-person
med snopp eller en hon-person med snippa. Många
barn väljer också andra sätt att vara, som till exempel att vara en pojke som använder feminina attribut
som klänning. Andra gör som Svea Fors. Svea är
ett av de barn som ändrat könstillhörighet så att
den stämmer med den hon känner att hon är. Hon
byter namn från Simon, och från han till hon och ger
därmed spegling till det ökande antal barn och unga
som gör eller vill göra på samma sätt.
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Vill du veta mer om
jämställdhet och
normkreativitet?

a
Läs mer och boka vår
populära utbildningar
på olika.nu/utbildning!

