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FRÅGOR SOM UTMANAR 

STEREOTYPER UTAN 

ATT FÖRSTÄRKA DEM. 

NORMKREATIVT  

HELT ENKELT!

FRÅGOR OM KÄNSLOR OCH OM  
ATT HA TVÅ HEM
1. Linnéa får en klump i magen när hon ser pappa vid IP, eftersom det 
är en mammavecka. Varför tror du att hon känner så? Har du fått en 
klump i magen någon gång? Hur kändes det? 

2. Vuxna säger ofta att barn inte ska bråka, men ibland bråkar de ju 
själva, säger Linnéa. Hur ska en som barn ställa sig till vuxnas regler 
då, tycker du? 

3. Julias pappa bokar en tid hos skolkuratorn till Linnéa. “Ibland kan 
det behövas hjälp av en vuxen med all ledsamhet”, säger han. Tror 
du att det är bra att prata med en annan vuxen om saker som känns 
jobbiga?

4. Skolkuratorn uppmuntrar Linnéa att skrika ut sina arga och ledsna känslor, och att berätta för sina 
föräldrar hur hon mår av deras bråkande. Hur gör du när du berättar om hur du känner? Hur känns 
det att berätta?

5. När Linnéa spelar bandy försvinner allt det jobbiga. 
På isen känner hon sig fri från allt det som ibland 
kan väga tungt. Finns det något du älskar lika 
mycket som Linnéa älskar bandy, något som 
får dig att må bra? 

 Schysst hörna, Linnéa!
Boken är skriven av Anja Gatu och illustrerad av Johanna Arpiainen

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.

 

“Strävan ska vara att skapa de 
bästa samlade betingelserna för 
elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling. Personlig 
trygghet och självkänsla grundläggs 
i hemmet, men även skolan har en 

viktig roll.”  
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OM FLICKOR & SPORT 
Flippa bollen, Linnéa! var den första bandyboken i 
Sverige med en tjej i huvudroll. Det ger en signal till 
flickor om hur deras sportintresse värderas. Det är 
ingen slump att kvinnor har mycket svårare att leva på 
sitt idrottande än män. Det är också vanligt att sport-
böcker med tjejer fokuserar på annat än sporten, som 
smink eller kärlek. I böckerna om Linnéa är bandyn det 
centrala, även om det vävs in andra spännande paral-
lella historier. Böckerna bygger på en verklig person 
som kan inspirera barn. 

OM SEPARATION OCH VUXENMAKT  
Trots att en tredjedel av barn lever på andra sätt än 
i ett hem med en mamma och en pappa, så fortsät-
ter den familjeformen att dominera barnlitteraturen. 
Eftersom familjen är vår första tillhörighet och 
identitet påverkas vi starkt av hur just vår familje-
form speglas. Tendensen att beskriva barn utan en 
egen röst i separationer är också vanlig, där vuxna 
har och använder sin vuxenmakt. I den här boken 
har Linnéa en egen röst, som hon använder för att 
förändra en jobbig situation. 

 Köp boken och ladda ner

 handledningen på olika.nu.

FRÅGOR OM HEMLIGHETER, DRÖMMAR OCH SPORT
1. Bandy är det allra bästa Linnéa vet. Har du någon sport som du gillar väldigt mycket? Vad gillar du 
just med den sporten? 

2. Linnéa älskar att åka skridskor. Hon skär över isen. Har du åkt skridskor någon gång? Hur kändes det? 
Om inte, skulle du vilja prova? 

3. Nyfikenheten tar över hos Linnéa och Julia, de undrar vad det är Ali har för sig. Vad gör du när 
nyfikenheten tar över? Vad kan vara bra med att vara nyfiken? 

4. Kuratorn som Linnéa träffar pratar om att det finns bra och dåliga hemligheter. De bra känns bra i 
magen och de dåliga gör ont. De som gör ont ska en berätta för någon vuxen om. Har du haft en dålig 
hemlighet någon gång? Hur var det? Har du 
någon du kan berätta den för? 

5. Avgörandet av matchen ligger på 
Linnéas axlar. Hon lyfter bollen mot 
mål, och får till en fin båge som går 
över målvakten, men inte in i målet. 
Linnéa blir jättebesviken. Blir du 
också besviken om du förlorar? Är 
det viktigt att vinna? Eller kan det vara 
roligt ändå?
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Vill du veta mer om  
jämställdhet och  
normkreativitet?  

Läs mer och boka våra  

populära utbildningar 

på olika.nu/utbildning! 


