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FRÅGOR SOM UTMANAR 

STEREOTYPER UTAN 

ATT FÖRSTÄRKA DEM. 

NORMKREATIVT  

HELT ENKELT!

FRÅGOR OM VILJA, BESVIKELSE OCH 
KÄNSLOR
1.Barnet i boken vill bli som sin storasyster. Har du 
någon du ser upp till, som du gärna vill vara som? Vem 
då? Vad är det som gör den personen till någon du ser 
upp till? 

2. Barnet sitter på sin systers axlar. Tycker du om att 
sitta nära andra? Hur känns det? Gillar du att sitta 
själv? Vad är bra med det?

3. Barnet och systern häller färg i tvättmaskinen. Brukar 
du hjälpa till och fixa hemma? Vad gillar du att göra 
då? Hur känns det? Finns det något hemmafix som du 
tycker är tråkigt? Vad gör du hellre istället?

4. Havet är grönt, säger barnet. Det har systern sagt. Men – när de kommer fram är havet blått! 
Barnet blir ledset och besviket. Varför tror du hen känner så? Har du någonsin blivit besviken? 
Var kändes det i kroppen?

5. Barnet vill inte måla, hen är upprörd. Vad gör du när du är upprörd? Säger du ifrån, eller 
kanske drar dig undan? Vad kan få dig att känna dig mindre upprörd?

6. Barnet blir glad av att måla! Och att se ut som sin storasyster. Vad, eller vem, blir du väldigt 
glad av?

Syster Grön
Boken är skriven och illustrerad av Jessika Berglund

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

 

“Förskolan ska stimulera barnens 
kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. 
Barnen ska få möjlighet att förundras 
och utveckla sin förmåga att utforska, 

kommunicera och reflektera.”

Lpfö 18



 

OM BESTÄMDHET 
Att vara säker på vad en tycker och vill och ha lätt 
för att uttrycka det klart och tydligt är en egenskap 
som de flesta har nytta av. Men på grund av våra 
genusnormer får pojkar mer utrymme att öva på 
dessa färdigheter, något som ofta syns i böcker och 
kultur. Att kunna identifiera vad du vill och kunna 
säga det behöver inte utesluta förmågan att lyssna 
på vad andra vill, och behöver inte heller handla 
om att du alltid måste få din vilja igenom. Alla barn, 
oavsett kön, behöver få stöd i att utveckla både att 
uttrycka sin vilja och att lyssna, förmågan att ge 
andra plats och att kunna kompromissa.

OM MILJÖ
Idag står vi inför klimatförändringar och utmaningar 
i framtiden. 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, något som är 
avgörande för en hållbar framtid.

 Köp boken och ladda ner

 handledningen på olika.nu

FRÅGOR OM INTRESSEN, ÄVENTYR OCH MILJÖ
1. Barnet älskar att måla, och älskar färgen grön! Vilka färger gillar du mest? Varför då? Gillar 
du att måla, som barnet i boken?

2. Systern säger att barnet ska blanda färgerna. Då märker barnet att blått och gult blir grönt. 
Har du blandat färger någon gång – i så fall, vilka? Vilka färger blev det då?

3. Barnet och hens syster åker ut på äventyr till havet! Har du åkt på något äventyr 
någon gång? Var då? Vad var spännande med det äventyret?

4. Systern packar matsäck inför äventyret till havet. Vad gillar du att ha som 
äventyrsmatsäck?

5. Barnet ser på det gröna gräset och gröna skogen. Och blåa havet och 
gula solen. Vilka färger ser du omkring dig nu? Har du någon färg 
ute i naturen som du gillar mycket?
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Vill du veta mer om  
jämställdhet och  
normkreativitet?  

Läs mer och boka våra  

populära utbildningar 

på olika.nu/utbildning! 


