
    

”Det svenska samhällets 
internationalisering och den 
växande rörligheten över 

nationsgränser ställer höga 
krav på människors förmåga 

att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell 

mångfald.”
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FRÅGOR OM VILJA, MOD OCH HJÄLPSAMHET
1. I boken vill Mertsi hoppa från trampolinen, men vågar först inte. Kommer du ihåg något 
som du velat göra, men inte vågat? Vad hände då? Tycker du att det är lätt att veta vad du vill?

2. Mertsi blir yr när han ska åka rutschkana. Då föreslår Dominic att de åker tillsammans. 
Vad tror du hade hänt annars? Har du gjort något någon gång som varit enklare, lättare eller 
roligare för att du inte varit ensam? Vad tror du är mindre läskigt om ni är flera?

3. Mertsi är orolig för att han ska glömma att simma och inte komma upp till ytan. Varför 
tror du att han till sist vågar? 

4. Mertsi gillar inte höga höjder, men till slut hoppar han ändå och det går bra. Hur tror du 
att han känner efteråt? Har du gjort något du inte först vågat? Hur kändes det? 

5. På uppvisningen får alla som vill hoppa. Hade du hoppat? Varför? Hur tycker du att det 
känns när många tittar på något som du gör? 

6. I boken får Mertsi hjälp av flera personer. Moster Tanja lär honom att simma och Dominic 
gör att han vågar åka rutschkana. Har du fått hjälp av någon? Vad hände då? Har du hjälpt 
någon med något? Hur kändes det?

Handledning till

Badbomber & simhopp
av författaren Marin Salto och illustratören Marcus Gunnar Pettersson

SYFTE
Att tillsammans med eleverna samtala kring och 
reflektera över: vilja, mod, hjälpsamhet, bad, lust 
och regler.
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FRÅGOR OM BAD, LUST OCH REGLER
1. Eleverna i boken är i ett badhus. Har du varit det någon gång? Vad tyckte du om det? Vad är 
roligast på ett badhus?

2. När Mertsi lärde sig simma gjorde han det utomhus med sin moster Tanja. 
Har du badat utomhus någon gång? Hur var det? Vad är roligast med att bada ute? 

3. Mertsi och hans vänner småspringer 
i badhuset fast han vet att en inte får. 
Varför tror du att han gör det? Varför 
tror du att en inte får springa? 

4. Att inte springa i badhuset är en regel. 
Brukar du bryta mot regler? Finns det 
regler som det är extra dumt att bryta 
mot? Finns det regler som du inte tycker 
om på skolan? Har ni regler hemma som 
du tycker är dumma eller bra?

5. Barnen vill inte sluta hoppa fast bad-
huset stänger. När gjorde du sist någon-
ting som var så roligt att du inte 
ville sluta? Vad var det? Vad hände då?

OM MOD
Det är viktigt att barn får utmana sig själva och känna 
sig modiga. Genom passande utmaningar utvecklar 
eleven sin självständighet och tillit till sin egen förmå-
ga. Efteråt känns det bra och självförtroendet växer. 
Men ingen kan vara modig jämt. Därför är det lika 
viktigt att varje barn får visa sig sårbart. Ofta har vi 
olika förväntningar på hur barn ska möta utmaningar 
beroende på barnets kön. Det leder till att pojkar i 
större utsträckning uppmuntras till att testa gränser, 
men att inte gråta vid ett misslyckande. Alla barn be-
höver få gråta och stöd i att sätta ord på sina känslor. 
Samtidigt behöver barn som inte följer regler eller 
ofta utmanar dem få hjälp med att förstå vad en regel 
är och varför de är viktiga. Ge positiv feedback och 
uppmärksamhet när reglerna följs. Medan barn som 
är väldigt noga med att följa regler att regler inte all-
tid är absoluta. Vissa barn behöver förstå att det finns 
utrymme att tänja på instruktioner, regler och gränser 
ibland och att det kan vara positivt. Genom att prata 
om regler ges ni också tillfälle att göra barnen delak-
tiga i vilka regler som ska finnas på skolan, samt kan 
själva utvärdera om vissa regler är omotiverade.

OM LEK
I den här boken får barnen leka och utmana sina 
gränser. Den visar också en pojke som tycker att en 
lek är läskig, och som brottas med sina rädslor. I leken 
övar vi känslor, relationer, egenskaper och roller. Le-
ken låter oss också utveckla kroppens egenskaper som 
till exempel balans, muskler och mod. En snabb analys 
i leksaksaffären pekar dock inte bara på att barn 
förväntas leka med olika leksaker beroende av deras 
kön. Lekarna är också tänkta att öva olika sorters 
färdigheter så som relationer eller fantasi, närhet eller 
distans, rörelse eller finmotorik och så vidare. En bra 
strategi kan vara att hjälpa barn att testa många olika 
sorters lekar, så att barnen får fler möjligheter att öva 
och utveckla färdigheter och intressen. Då kan alla 
barn sedan utvecklas efter sina individuella intressen 
och fallenheter.
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Vår miljö är viktig. Vi trycker endast på FSC-märkt 
papper på tryckerier i vår geografiska närhet.

Epost: info@olika.nu, tel: 072 19 18 056

böcker ut & in – ut med stereotyper – in med möjligheter!
www.olika.nu


