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FRÅGOR SOM UTMANAR 

STEREOTYPER UTAN 

ATT FÖRSTÄRKA DEM. 

NORMKREATIVT  

HELT ENKELT!

FRÅGOR OM OMSORG, MILJÖ  
OCH INKLUDERING

1. Rödluvans pappa syr en varm kappa i Rödluvans favoritfärg.  
Har du en eller flera favoritfärger? Vilken/vilka i så fall?   
Om någon skulle sy något till dig, vad skulle det vara? Varför då?

2. Rödluvans morfar är sjuk, så Rödluvan tar med sig fika och  
blommor till honom. Om någon du kände var sjuk, vad skulle du  
ta med dig, tror du? Rödluvan tar hand om morfar. Har du tagit 
hand om någon någon gång? Hur kändes det? Har någon tagit  
hand om dig? Hur kändes det?

3. Rödluvans pappa ber Rödluvan att följa stigen. Gör Rödluvan som han blir ombedd? 
Varför tror du pappan sa så? Vad tror du pappan är rädd för?

4. Vargen frågar Rödluvan vad han gör i skogen. Rödluvan säger att han inte får prata med främ-
lingar, men Vargen svarar att skogen är hennes hem och att Rödluvan är den som är främling.  
Vad tror du Vargen menar med det?

5. Vargen är fasligt hungrig – hon har inte kunnat jaga med de andra vargarna eftersom hon är  
skadad. Ser du i bild var Vargen har sitt sår? Vad är det som sitter fast i Vargens tass? Vad tycker du 
om det? Har du sett skräp i skogen någon gång? Vad tycker du vi borde göra om vi ser skräp i skogen?

6. Skogvaktaren är hjälten i sagan, hon räddar Rödluvan och morfar! Känner du dig som en hjälte 
ibland? Har du stött på en hjälte någon gång? Hur ser en hjälte ut, tycker du? Vad betyder det att 
någon är en hjälte? Vilka är dina hjältar?

Rödluvan
av Alexander Jansson, Sofia Jensfelt och Silvy Strand

De normkreativa frågorna är stöd för ditt samtal med barnen. Faktarutorna är riktade till dig som vuxen.

 

 Köp boken och ladda ner

 handledningen på olika.nu.

 

”Utbildningen ska genomföras 
i demokratiska former och 

lägga grunden till ett växande 
intresse och ansvar hos 

barnen för att aktivt delta i 
samhället och för en hållbar 
utveckling – såväl ekonomisk 
och social som miljömässig.” 
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 Köp boken och ladda ner

 handledningen på olika.nu.

OM KÖNSTILLHÖRIGHET OCH IDENTIFIKATION 
Böcker är en källa till inspiration och väcker både 
fantasi och tankar. En roll som boken har är att erbjuda 
identifikation, eller som Svenska Barnboksakademin 
uttrycker det: ”Boken hjälper oss att förstå oss själva.  
Det stärker vår självkänsla att upptäcka att det finns 
andra som tänker och känner som vi.” Då könstill- 
hörighet är en så relevant aspekt i vårt samhälle blir  
det en stark identifikationsfaktor. I Rödluvan är skog- 
vaktaren en kvinna och vårdnadshavaren en omhänder- 
tagande pappa. Det här är ett sätt att bryta traditionella 
förväntningar om vem som kan göra och vara vad. 

OM MILJÖ
Att vi står inför klimatförändringar och utmaningar i 
framtiden är vetenskapligt belagt. Vi måste hitta nya 
sätt att förhålla oss till naturen och jordens resurser, 
och därmed förändra vårt levnadssätt och våra 
konsumtionsmönster. Förutsättningen för att vi ska 
bry oss om och värna om vår miljö, är att vi tidigt 
får en relation till naturen. Genom att uppleva den i 
verkligheten och i litteraturen kan vi lägga grunden 
för ett sådant band mellan människa och natur, som 
är avgörande för en hållbar framtid.

FRÅGOR OM NAMN, NATUR OCH BUS
1. Rödluvan älskar sin kappa så mycket att han börjar kalla sig själv Rödluvan. Har du något 
smeknamn? Vad tycker du om det? Om du fick välja ett smeknamn, vad skulle det vara?

2. Rödluvan älskar skogen! Vad tycker du om skogen? Har du sett något djur i skogen någon 
gång? Vilket då? Har du hittat något du kan äta i skogen? Hur smakade det?

3. Vargen överraskar morfar! Morfar blir rädd. Har du blivit överraskad någon gång? Hur 
kände du då? Var det läskigt, eller roligt? Eller både och?

4. Skogvaktaren, Rödluvan och morfar busar med Vargen. Vad tycker du om buset? Finns det 
bra bus? Finns det mindre bra bus?

5. Skogvaktaren frågar Vargen om hon vill hjälpa till i skogen. Varför gör skogvaktaren det, tror 
du? Är det någon som bett dig om hjälp? Hur kändes det? Har du bett om hjälp någon gång? 
Hur kändes det?
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Vill du veta mer  
om jämställdhet och  

normkreativitet?  

Läs mer och boka våra  

populära utbildningar 

på olika.nu/utbildning! 


