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FRÅGOR SOM UTMANAR 

STEREOTYPER UTAN 

ATT FÖRSTÄRKA DEM. 

NORMKREATIVT  

HELT ENKELT!

FRÅGOR OM NYFIKENHET OCH 
KÄNSLOR
1. Zozo och nallen smakar och luktar. Vad gillar du att 
smaka? Finns det något du tycker luktar väldigt gott? 
Finns det något du inte tycker smakar gott?  

2. Nallen slår sig! Zozo kramar och pussar. Har du 
slagit dig någon gång? Vad hände då? Var det någon 
som kramade dig? Hur kändes det? 

3. Zozo tappar sin nalle och blir ledsen. Har du tappat 
något som gjort dig ledsen? Har du, eller någon annan, 
hittat det du tappat senare? Hur kändes det?

4. Nallen flyger, svänger och susar genom luften! Zozo har roligt, kompisen också. Vad tycker 
du är roligt? Var i kroppen känns det roliga då?

Zozo och nallen
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

“Utbildningen i förskolan ska bidra till 
att barnet utvecklar en förståelse för 

sig själv och sin omvärld. Utforskande, 
nyfikenhet och lust att leka och lära ska 

vara grunden för utbildningen.”
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OM LEK 
I den här boken utforskar ett barn sin närmiljö 
på egen hand och hittar en lekkamrat. Leken är 
barnens skola, i den övas känslor, relationer, 
egenskaper, fantasi och roller. Leken låter 
oss också utveckla kroppen som till exempel 
balans, muskler och mod. En snabb analys i 
en leksaksaffär pekar inte bara på att barn 
förväntas leka med olika leksaker beroende av 
kön, utan också på att lekarna ska öva olika 
färdigheter, såsom relationer eller fantasi, närhet 
eller distans, rörelse eller finmotorik och så 
vidare. En bra strategi kan vara att hjälpa barn 
att testa många olika sorters lekar, så att leken 
ger barnet fler möjligheter att öva och utveckla 
färdigheter och intressen.

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.

 Köp boken och ladda ner
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FRÅGOR OM LEK OCH UPPTÄCKANDE
1. Zozo är ute och handlar med pappa. I affären finns massor att upptäcka, bland annat 
blanka och bleka ostar och massa kladd. Vad gillar du med affären? Finns det något som du 
tycker är spännande i affären? Vad då? 

2. Zozo hittar en kompis! De leker med Zozos nalle. 
Vad leker du med din kompis? Leker du kanske med 
flera kompisar? Vad kan vara bra att leka med en 
kompis? Vad kan vara bra att leka med flera 
kompisar?

3. Ibland kan leken spåra lite. I boken tappar 
Zozo nallen, som flyger för långt och landar 
på äpplena. Zozo tycker den ser ensam ut. Vad 
leker du gärna med? Har du ett gosedjur, som 
Zozo? Eller något annat du tycker mycket om, 
och inte vill ska vara ensamt? 
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Vill du veta mer om  
jämställdhet och  
normkreativitet?  

Läs mer och boka våra  

populära utbildningar 

på olika.nu/utbildning! 


