
    

”Främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemö

tas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva 

insatser.” 
Lgr 2011

Version 2.0

Ko
pi

er
in

gs
fö

rb
ud

. H
an

dl
ed

ni
ng

en
 ä

r 
sk

yd
da

d 
av

 la
ge

n 
om

 u
pp

ho
vs

rä
tt.

FRÅGOR OM KÄNSLOR 
1. I boken kan Selma inte sova för att hon är nervös. Har du varit nervös någon gång? Vad gjorde 
du då? Hur kändes det? 

2. Selma vill vara modig, men känner sig rädd. Varför tror du att hon känner så? När brukar du 
vara rädd? Hur brukar det kännas? Vad tycker du är modigt? Om du inte är rädd först, kan du 
då vara modig? Till exempel: om du inte tycker att det är läskigt att gå upp på scenen, är det då 
modigt att göra det?  

3. Selma tror att hennes storasyster aldrig är rädd för något. Tror du att det finns någon som aldrig 
är rädd? Finns det något som du tror att alla är rädda för? 

4. Storebror säger att han inte vågar dansa. Selma säger att hon vågar, fast det inte känns så. Varför 
tror du att hon säger så? Säger du alltid vad du känner? Hur känns det att säga att du inte vågar en 
sak? 

5. Selma får ont i magen innan hon ska dansa. Varför tror du att hon får det? Har du uppträtt på 
en scen någon gång? Hur kändes det? Har du gjort något när andra tittar på dig? Hur kändes det?

6. Selmas mamma får Selma att skratta. Då känns allt bättre. Hur tycker du att det känns att 
skratta? Vem kan få dig att skratta? Brukar du få någon att skratta? 

Övning: Testa att skratta högt tillsammans! Börja med att göra ljudet, så kommer skrattet av sig själv. 
Prata efteråt om hur det kändes.

Handledning till

Dansbus & kaktrubbel 
av författaren Marin Salto och illustratören Marcus Gunnar Pettersson

SYFTE
Att tillsammans med eleverna samtala kring 
och reflektera över: känslor, identitet, vänskap 
och fred.

 



    

FRÅGOR OM IDENTITET, VÄNSKAP OCH FRED
1. Selma ritar den svenska och den romska flaggan. Vilka flaggor hade du ritat? Finns det flaggor  
för annat än länder? Till exempel FN-flaggan, regnbågsflaggan, piratflaggor … 

Övning: Prata om vad en flagga är till för, och hur olika delar av en flagga kan symbolisera något som  
en upplever som viktigt. Gör egna flaggor som får symbolisera saker som barnet tycker är viktigt för den 
som person eller i livet. Låt barnen presentera sina flaggor för varandra.

2. Patrik pratar om FN som jobbar för fred i världen. Vad är fred  
egentligen? Hade du velat jobba för fred i världen? Hur hade du gjort då? 

3. Freja läser en dikt om att vara en bra kompis. Hur tycker du att  
en bra kompis ska vara?

Övning: Låt eleverna skriva (eller hjälp till att skriva) sina egna  
dikter om att vara en bra kompis. Fråga om du får läsa upp dikterna 
för barngruppen. Prata tillsammans om vad de olika dikterna berättar 
om för känslor och händelser. Låt eventuellt eleverna göra en bild var 
till valfri dikt, den kan sedan fästas vid bilden och sättas upp.

4. Mohamad läser en dikt på arabiska. Vilka språk kan du? Vet du vilka språk som är 
vanligast i Sverige efter svenska? Finska, serbokroatiska, arabiska, kurdiska, spanska, 
tyska, persiska, norska, danska och polska är de tio språk som flest talar i Sverige. 
Kan någon på skolan något av de språken? Fundera tillsammans på varför vi har 
olika språk och vad som är fördelen med att tala samma språk.

Övning: Översätt tillsammans ett eller flera valfria ord till något, några eller alla språken.  
Använd till exempel en nätbaserad översättningstjänst.

OM MOD
Det är viktigt att barn får utmana sig själva och känna 
sig modiga. Genom passande utmaningar utvecklar 
barnet självständighet och tillit till sin egen förmåga. 
Efteråt känns det bra och självförtroendet växer. Men 
ingen kan vara modig jämt. Därför är det lika viktigt 
att varje barn får visa sig sårbar, men ofta har vi olika 
förväntningar på hur barn möter utmaningar bero
ende på barnets kön. Detta leder till att pojkar i större 
utsträckning uppmuntras till att visa mod, men att inte 
gråta vid ett misslyckande. I barnböcker är det oftare 
pojkar som gör äventyrliga saker som förknippas med 
mod. Därför behöver vi synliggöra många olika sätt 
att visa mod, som att våga gå upp på en scen fast ma
gen fladdrar, som i den här boken. Vi behöver också 
spegla flickor i situationer som kräver mod, eftersom 
det är med mod vi vågar gå utanför det invanda, vå
gar utmana oss och utvecklas.

OM MINORITETSSPRÅK 
I Sverige talas och skrivs cirka 150 olika språk, enligt 
Språkrådet. Sverige har också fem officiella minoritets
språk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jid
disch. Det svenska teckenspråket har en ställning som 
liknar de officiella minoritetsspråken och kan därför i 
många fall ses som ett sjätte minoritetsspråk. Två vill
kor måste uppfyllas för att språket ska få ställning som 
nationellt minoritetsspråk. För det första ska det vara 
ett språk och inte en dialekt. För det andra ska det ha 
talats kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer el
ler ungefär hundra år. I praktiken finns också ett tredje 
villkor, nämligen att språkets talare själva önskar att 
språket ska få ställning som nationellt minoritetsspråk. 
Prata gärna om vilka språk barnen kan, och med 
äldre barn om vilka språk de tror att skulle kunna bli 
nationella minoritetsspråk i Sverige i framtiden.
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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


