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FRÅGOR SOM UTMANAR 

STEREOTYPER UTAN 

ATT FÖRSTÄRKA DEM. 

NORMKREATIVT  

HELT ENKELT!

FRÅGOR OM ÅLDER, BUS, HJÄLPSAMHET  
OCH LIKHET

1.  Barnet i boken är med sin pappa. De bakar bullar tillsammans.  
Har du gjort något tillsammans med någon vuxen någon gång?  
Vad gjorde ni då? 

2.  Barnet är ett barn. Pappan är en vuxen. Finns det saker du tycker är 
extra roliga eller bra att göra med vuxna? Finns det saker du hellre gör 
med barn?

3. Barnet tycker att det är tråkigt att vänta. Då ritar de och läser.  
Vad brukar du göra när du har tråkigt?

4.  I boken kletar barnet lite fyllning på sin pappa. Hen busar lite. Har du gjort det någon gång?  
Finns det bus som är bra och bus som är dåliga?

5. Titta i boken på bilden där barnet kletat på sin pappa. Vad tror du pappan tycker om barnets bus?

6. Barnet och pappan hjälps åt att baka. Brukar du hjälpas åt med något? Vad är lättare om vi hjälps åt? 
Vad är roligare? Finns det saker som du hellre gör själv?

7. Barnet och pappan har olika långt hår. Men det har samma färg. De är lika och olika på samma gång. 
Är du lik och olik någon i din familj?

Vi bakar bullar
av författaren Sarah Vegna och illustratören Astrid Tolke

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.

Vi använder 
hen som 

pronomen då 
barnet inte är 
könat i boken.

 

”Förskolan ska sträva efter 
att varje barn utvecklar 

öppenhet, respekt, 
solidaritet och ansvar.” 

Lpfö 98, rev 2016



FRÅGOR OM BAKA, BÖCKER, OLYCKOR OCH FÄRGER

1. Barnet bakar bullar med sin pappa. Har du bakat någon gång? 
Vad bakade du då?

2. Barnet läser en bok med sin pappa. Tycker du om att läsa 
böcker? Vilken är din favorit just nu?

3. I boken spiller barnet ut soyadryck när hen bakar. Sedan torkar 
hen upp det. Har du spillt någon gång? Vad hände då? 

4. Barnet och pappan har rosa luckor i sitt kök. Vad har du för 
färg på luckorna där du bor? Om du fick bestämma – vilken färg 
skulle du ha?

OM ETNICITET 
Vi lever i ett samhälle där etnisk mångfald är en 
självklarhet liksom många olika sätt att se ut, men i 
bilderboksvärlden saknas spegling av samtidens alla 
olika hudtoner. Det är ett mönster som kan ses även 
i annan media, att det är lättare för den med ljus hy 
att känna igen sig, en så kallad vithetsnorm. Enligt 
SCB har cirka 20% av sveriges befolkning en annan 
etnisk bakgrund. Alla barn har rätt att känna igen sig 
i barnlitteraturen. Igenkänning är en viktig aspekt av 
både läsning och för att skapa läslust. Att få spegling 
blir också ett sätt att bygga en positiv självbild och 
känna sig inkluderad i samhället. Genom att på ett 
självklart sätt gestalta och inkludera barn och vuxna 
med olika etnisk bakgrund i böcker främjar vi alla 
barns lika värde och skapar nya inkluderande normer.

OM PAPPAROLLEN 
Cirka en fjärdedel av all föräldraledighet tas ut 
av pappor och det ökar långsamt. Det är alltså 
fortfarande främst kvinnor som är hemma med små 
barn. Enligt statistiken står de också för merparten 
av vård av sjukt barn. Men det är bra för barnen, 
familjen som helhet och hela samhället om alla 
föräldrar ett barn har skapar nära relationer till sina 
barn. Både kvinnor och män behöver få möjlighet att 
utveckla sina omsorgsgivande och empatiska sidor. 
Genom att erbjuda förebilder i litteraturen kan vi 
skapa bättre förutsättningar för att fler små pojkar 
ska växa upp till närvarande föräldrar. I den här 
boken ser vi en nära och vardaglig relation mellan 
pappa och barn. 

 Köp boken och ladda ner

 handledningen på www.olika.nu.

I boken definieras inte 
barnets könsidentitet. Om 

frågan om kön kommer upp så 
fråga gärna vad det är som gör att 
barnet undrar, hur barnet funderar 
kring om det är hon, han eller hen 

och vilka saker som de använder som 
ledtrådar. Det kan bli öppningen 

för ett spännande samtal om 
genus och könsidentitet.
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Vill du veta mer  
om jämställdhet och  

normkreativitet?  

Läs mer och boka våra  

populära utbildningar 

på olika.nu/utbildning! 


