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OLIKA förlag  –  utbildning  –  kommunikation
Ut med stereotyper – in med möjligheter!
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FRÅGOR SOM UTMANAR 

STEREOTYPER UTAN 

ATT FÖRSTÄRKA DEM. 

NORMKREATIVT  

HELT ENKELT!

FRÅGOR OM FAMILJER, VÄNNER  
OCH INKLUDERING
1. En rymdfilur blir nyfiken på vad en familj är. Har du någonsin 
funderat på vad en familj är? Hur skulle du beskriva en familj?  
Vad tror du gör en familj?

2. Rymdfiluren träffar flera olika familjer! Till exempel Nell, som 
går på långsam långpromenad med sin tregefamilj. Det betyder tre-
generations-familj, alltså att till exempel mormor, mamma och barn 
bor ihop. Vad tror du kan vara roligt att bo med både sin mormor och 
mamma? Känner du någon vars mormor eller farmor bor med dem, 
eller någon annan vuxen?

3. I Nells familj finns det ett barn: Nell! Likadant i Carlas, och Minishas. De kallas endabarn. Vad tror du 
kan vara bra med att vara ett endabarn? Vad tror du kan vara mindre bra? I familjen Månsson/Aurelius 
är det nio barn! Vad tror du kan vara bra med att ha flera syskon? Vad tror du kan vara mindre bra?

4. Familjen Abu bjuder på baklavas och te när rymdfiluren kommer på överraskningsbesök! Baklava är 
ett sött bakverk. Vad skulle du gärna bjuda på om någon kommer på besök hos dig? Och Minisha och 
pappa Frans äter omelett i en baguette! Vad brukar du och din familj äta till frukost?

5. I familjen Månsson/Aurelius finns det tre föräldrar. Vad tror du är bra med flera föräldrar? Har du 
eller någon du känner många föräldrar?

6. Fundera på om rymdfiluren skulle hälsa på dig när du blir stor! Hur tänker du att din familj skulle 
kunna se ut då? Tänker du att du ska bo på någon speciellt plats? Tillsammans med djur, på landet eller i 
stan? Tror du att du kommer att bo i Sverige? Eller kanske i ett annat land? Vilket då? 

7. Barbro bor med sin bror på ett mo! Vad kan vara roligt med att bo med sitt syskon, tror du? Vad kan 
vara mindre roligt? 

8. Ellen och Leo är kollegor, men också bästa vänner. Och ibland kan en familjemedlem vara en bästa 
vän! Och Eugene, till exempel, bor med sin tupp. Vad bestämmer vad som gör en familj, tror du?

9. Berätta gärna hur din familj ser ut! Hur många vuxna finns i din familj? Hur många barn finns i din 
familj? Var bor din familj? I ett eller flera hus? 

Övning: Läs först boken och låt barnen rita sin egen familj. Sätt upp allas teckningar och låt alla barn berätta om sina 
familjer. Ni kan hitta material på olika.nu/material.

10. Människor som bor i Sverige kan också komma från andra länder. Några är födda i  
Sverige, några är födda utomlands, några har föräldrar eller andra släktingar som är  
födda utomlands. Nästan alla som bor i Sverige idag har rötter i andra länder.  
På sätt och vis kan en se hela världen som ett enda stort land! Var är du född?  
Vart eller från vilka platser kommer din familj ifrån?

Familjejakten
av Jesper Lundqvist och Daniel Sjö

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 ge barnen 
möjlighet att utveckla sin 
förmåga till empati och 

omtanke om andra genom att 
uppmuntra och stärka deras 

medkänsla och inlevelse i 
andra människors situation.”  
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 Köp boken och ladda ner

 handledningen på olika.nu.

OM HUDTONER
I samhällen över hela världen finns det människor 
av olika ursprung och med olika toner på sin hud, 
likaså här i Sverige. Men bilderna i barnbokshyllan 
är det inte lika stor mångfald som runt omkring oss, 
istället är det en stor dominans av ljushyade barn 
och som förstås som etniskt svenska. Det gör att det 
för en del barn är svårare att hitta spegling och att 
de oftare får läsa om personer som inte är lika dem 
till utseendet. Medan det motsatta gäller för andra 
barn. Det här påverkar både synen på sig själv och 
på andra, oavsett vilken kategori du tillhör; om du 
har lätt eller svårt att hitta spegling. För att skapa ett 
inkluderande samhälle där alla känner sig likvärdiga 
är det viktigt att ge fler barn fler möjligheter att hitta 
självklar spegling. 

OM FAMILJER
Familjen är vår första tillhörighet och att få den 
positivt och självklart speglad är därför oerhört viktigt 
för vår självkänsla och självbild. Många tänker att 
det måste finnas ett särskilt motiv till att ha med andra 
familjeformer än den traditionella heterosexuella 
kärnfamiljen, men det krävs självfallet inte. Genom 
att låta alla familjeformer representeras i en bokhylla 
likställs de familjeformer vi har runt omkring oss i 
samhället idag på ett självklart sätt. I den här boken 
ser familjerna ut på alla möjliga sätt, precis som i 
verkligheten. Ensamstående föräldrar, samkönade 
par, sambos och särbos, kärnfamiljer och styvfamiljer. 
Familjer med olika hudfärger och bakgrunder. Att låta 
barn själva definiera sin familj är ett sätt att bredda 
normen, i stället för att utgå från en sorts familj 
(kärnfamiljen) och låta barnen beskriva ”avvikelser”. 

BANBRYTANDE ASTRONAUTER!

Samantha Cristoforetti är den kvinna som 
spenderat längst tid i rymden! Hennes rymdresa 
varade 199 dagar och 16 timmar.

Mae C. Jamison var den första afroamerikanska 
kvinnan som färdats till rymden. Året var 1992.

Svetlana Savitskaya var första kvinnan som 
genomförde en rymdpromenad 25 juli 1984.

Valentina Tereshkova var den första kvinnan i 
rymden. Året var 1963.

FRÅGOR OM YRKEN OCH NATUR
1. Ellen är ingenjör, My och Mali är mekaniker, Barbro är bonde, Carlas pappa är musikant och 
mamma är boxare. Vad vill du bli när du bli stor? Varför då, känner du? Vad tror du är roligt med 
det yrket?

2. Filuren tar massa foton på sin resa! En kan säga att hen är fotograf. Om du fick vara en fotograf  
för en dag, vad skulle du vilja fota? Varför då? Vad kan vara spännande med att fotografera?

3. Rymdfiluren bor med massa andra filurer på en planet i rymden. Brukar du fundera på rymden? 
Vad funderar du på då? Kan du namn på andra planeter? Vilka då? 

Övning: Läs boken och prata med barnen om rymden. Vad vi vet finns, men också vad vi inte vet finns. Låt barnen 
skapa fritt och rita vad de tror finns i rymden. Kanske kan ni sedan titta på vilka planeter som finns i vår galax.

4. Vad vi vet finns det inget slut på rymden! Hur känns det att tänka på rymden?  
Känns det spännande? Känns det läskigt? Varför då, tror du?

MER KUNSKAP!
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Vill du veta mer  
om jämställdhet och  

normkreativitet?  

Läs mer och boka våra  

populära utbildningar 

på olika.nu/utbildning! 


