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FRÅGOR SOM UTMANAR 

STEREOTYPER UTAN 

ATT FÖRSTÄRKA DEM. 

NORMKREATIVT  

HELT ENKELT!

FRÅGOR OM KÄNSLOR, HJÄLPSAMHET  
OCH MÅL
1. Ghassan får dåliga nyheter: han får stallets bråkigaste ponny 
inför hopptävlingen. “Vilken otur du har!” säger Matilda. Har 
du upplevt att du haft otur någon gång? Vad hände då? 

2. Ghassan böjer sig ner och låtsas knyta skorna, men egentligen 
torkar han sina tårar. När var senast du grät? Vad kan vara bra 
och viktigt med att gråta? En säger att en mår oftast bättre efter 
en har gråtit. Har du upplevt det? Varför tror du att Ghassan 
inte vill att någon ska se att han gråter? Hur reagerar du om du 
ser någon du känner gråta?

3. Ghassan vill så gärna komma med i hopplaget, men känner 
att det kan bli svårt med Goliat. Han är rädd för att misslyckas. Tycker du en kan misslyckas? 
Vad innebär det att misslyckas? Är det något dåligt, tycker du? 

4. Matilda retas med Ghassan. Har någon retats med dig någon gång? Hur kändes det? Vad 
gjorde du? Är det okej att retas, tycker du? Kan det finnas tillfällen när det är okej att retas, 
eller inte? 

5.Efter hoppträningen känner Ghassan sig lite besegrad. Han behöver hjälp, och frågar sin 
gammelmorfar som också heter Ghassan. Har du varit i en situation där du behövt hjälp 
av någon annan? Har du hjälpt någon som behövt det? Hur kändes det att hjälpa? Kan det 
finnas situationer när det är svårt att be om hjälp, tror du?

6. Ghassan vill gärna komma med i hopplaget. Det är hans mål. Har du något mål, något du 
gärna vill göra eller uppnå? Vad kan vara bra med att ha mål? Finns det något som kan vara 
dåligt med mål?

Över hindret, Goliat!
av Jenny Granberg Ahlmark och Clara Lindegren

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

“Ingen ska i skolan utsättas för 
diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, 
ålder eller funktionsnedsättning eller 

för annan kränkande behandling. Alla 
sådana tendenser ska aktivt motverkas. 
Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion 

och aktiva insatser.”
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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. I den här 
boken ser vi en familj som ger fler barn spegling 
och därmed utmanar vithetsnormerna.

OM KÄNSLOR
I den här boken är Ghassan en karaktär som 
uttrycker sina känslor, oavsett om det är rädsla eller 
ledsamhet. Genom att spegla en ung kille på detta sätt 
kan mansrollen breddas så att den även inkluderar 
känslouttryck. I vår tid förknippas känslor, och framför 
allt gråt, med flickor och kvinnor och det har ansetts 
stå för svaghet snarare än styrka. Under 1700-talet var 
det dock annorlunda, då ansågs det mycket manligt 
att gråta. Det innebär att värderingarna som är 
knutna till olika beteenden och känslor är något som vi 
människor formar. Att få rätten att känna och uttrycka 
sina känslor är en viktig del av att bli en hel människa 
– både små flickor och små pojkar behöver hjälp att 
identifiera och sätta ord på olika känslor för att kunna 
ta hand om dem på ett bra sätt.

 Köp boken och ladda ner

 handledningen på olika.nu

FRÅGOR OM FÖREBILDER, INTRESSEN OCH MAT

1. Ghassan har tre förebilder: Malin Baryard, Rolf-Göran Bengtsson, Meredith 
Michael-Beerbaum. Har du några förebilder? Vilka då? Varför är de dina förebilder? 

2. På väggen hemma har Ghassan affischer med sina förebilder på. Vad är bra med 
att ha det? Skulle det kunna finnas något som är mindre bra, tycker du?

3. En annan förebild som Ghassan har är hans egna 
gammelmorfar. Han bor i Marocko. Har du någon släkting 
som bor i ett annat land? Vad kan vara roligt med det, 
tror du? Vad kan vara mindre roligt, tror du?

4. Ghassans intresse är ridning. Har du 
några intressen? Är det någon sport eller 
läsning, eller något annat som du är 
intresserad av? Vad då? Vad kan vara 
viktigt med att ha intressen, tycker du? 

5. När Ghassan var i Marocko så badade 
han och hans familj i havet och grillade 
tomater och citroner på stranden. Finns 
det något som du tycker är extra gott att 
äta? Finns det någon maträtt som någon 
gör extra bra, tycker du?
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Vill du veta mer om  
jämställdhet och  
normkreativitet?  

Läs mer och boka våra  

populära utbildningar 

på olika.nu/utbildning! 


