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FRÅGOR SOM UTMANAR 

STEREOTYPER UTAN 

ATT FÖRSTÄRKA DEM. 

NORMKREATIVT  

HELT ENKELT!

FRÅGOR OM UPPTÄCKANDE OCH 
NYFIKENHET
1. Zozo vaknar mitt i natten. Det är mörkt och tyst. 
Vad kan vara spännande med att vakna så sent? Hur 
tror du det kan kännas?  

2. När Zozo vaknar spejar hen. Vad tror du Zozo 
spejar på? Vad gillar du att speja på?

3. Zozo är nyfiken. Är du nyfiken? Vad är bra med 
att vara nyfiken? Vad kan vara mindre bra?

4. Zozo böjer växtens blad. Har du växter hemma? 
Hur känns de mot fingrarna? 

5. Zozo känner att nallens nos är mjuk. Hur känns 
din nos? Vet du något annat som är mjukt?

6. Pappa vaknar och ser att Zozo är uppe. Oj oj oj! säger han. Varför tror du han säger så? 
Vad tror du att pappa tycker om att Zozo är uppe? Vad hade en viktig vuxen sagt om du var 
uppe så sent? 

 

Zozo och kritorna 
Boken är skriven av Elina Garp och illustrerad av Moa Graaf

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 MÅNGFALD 
Vi lever i ett samhälle där etnisk mångfald är en 
självklarhet, men i bilderboksvärlden saknas en 
sådan spegling. I den här boken har familjen en 
icke-vit hudfärg. Igenkänning är en viktig aspekt 
av både läsning och läslust. Att få spegling blir 
också ett sätt att bygga en positiv självbild och 
att känna sig inkluderad i samhället. Igenkänning 
kan ske på olika vis, vi kan hitta gemensamma 
nämnare med människor som på många sätt 
är och lever olika än vi själva. Och vi kan hitta 
igenkänning genom att känna igen yttre saker 
som uppväxtmiljö, familj eller etnicitet. Genom att 
på ett självklart sätt gestalta och inkludera barn 
och vuxna med olika etnisk bakgrund i böcker, 
bidrar vi till ett inkluderande samhälle.

OM FAMILJ
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. 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”.

 Köp boken och ladda ner

 handledningen på olika.nu

FRÅGOR OM LEK OCH AKTIVITET
1. Zozo leker själv! Nu med kritor. Hen målar hundens nos, och pappas. Hen målar också den 
stora, fina väggen. Finns det något speciellt du gillar att rita? Föredrar du pennor eller kritor?

2. Zozo måste smyga sig fram. Akta sig för bollen 
och klossen. Vad finns i ditt rum som du gärna 
leker med? Varför leker du gärna med just den 
saken?

3. Zozo ritar på väggen. Var gillar du att rita? Vad 
är det som är så bra med att rita där?

4. Zozo vill inte sluta rita på väggen. Finns 
det saker som du inte vill sluta med när du väl 
börjat? Hur gör du då?

5. Zozo busar med pappa! Vem busar du gärna 
med? Vad kan vara roligt med att busa? Finns det 
något som kan vara mindre roligt med att busa?

6. Zozo sover med sin nalle. Vad gillar du att 
sova med? Finns det någonting som gör att du 
sover extra bra?
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Vill du veta mer om  
jämställdhet och  
normkreativitet?  

Läs mer och boka våra  

populära utbildningar 

på olika.nu/utbildning! 


