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FRÅGOR SOM UTMANAR 

STEREOTYPER UTAN 

ATT FÖRSTÄRKA DEM. 

NORMKREATIVT  

HELT ENKELT!

FRÅGOR OM GRÄNSER, KÄNSLOR
OCH SAMTYCKE
1.  Noa blir ledsen när Märta rimmar på hans namn. Har en vän gjort 

dig ledsen någon gång? Har du gjort en vän ledsen någon gång? Hur 
löste ni det?

2.  Märta fortsätter leken fast Noa bett henne att sluta. Varför tror du 
att hon inte slutar? 

3.  Märta gick över Noas gräns. Han ville inte men hon fortsatte. 
Hon hade inte hans samtycke. Hur kan en göra för att få någons 
samtycke? 

4.  Noa undviker Märta på skolan. Hon förstår inte varför. Vad tror du? 

5.  Märta ber Noa om ursäkt. Hur gör du om du sårat någon? Kan 
det vara svårt att säga förlåt? 

 Skojar du, Märta Grön? 
Boken är skriven av Ebba Berg och illustrerad av Carl Flint

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.

 

“Skolans mål är att varje elev 
kan leva sig in i och förstå andra 
människors situation och utvecklar 

en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen.”  
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OM GRÄNSER 
Många gånger är det flickors gränser som 
ses som flexibla och där det är pojkar som 
går över gränserna. I den här boken är 
det Märta som går över Noas gräns. Det 
bidrar till att spegla den variation bland 
flickor som finns, och att även spegla de 
som gasar på och inte alltid har känsla för 
andras gränser. I stunden, i glädjen och i 
energin är det lätt att gå lite för långt. För 
sådana flickor finns också, även om de 
sällan speglas. 

OM SAMTYCKE   
Vi har fått en ny lag om samtycke. Därför 
är det viktigt att lära alla barn, och framför 
allt pojkar, vad samtycke är och hur en kan 
göra för att försäkra sig om att det finns 
samtycke. Det handlar om att sätta en ny 
samtyckeskultur och att lära barnen att om 
en är osäker på om en har samtycke så ska 
en fråga. Och om en har gått över gränsen 
så behöver det sättas ord på och en behö-
ver be om förlåtelse.  

 Köp boken och ladda ner

 handledningen på olika.nu.

FRÅGOR OM LEK OCH ORD
1.  Märta och Noa bygger en koja på rasten. Vad gör du på dina raster? Vem leker du med?

2.  Noa tycker att ordet “koja” låter som ett påhittat ord. 
Finns det några ord som du tycker  
låter påhittade? 

3.  Märta undrar om inte alla ord 
är påhittade. Vad tror du 
hon menar med det? 

4.  När Noa är sjuk så 
hjälper Mina att 
bygga klart kojan. 
Har du någon 
kompis i klassen 
som alltid ställer 
upp för dig? 
Ställer du ofta 
upp för andra? Är 
det viktigt att ställa 
upp för varandra? 

5.  Abel säger att Märta 
inte får rimma på 
namn. Varför säger han 
så? 
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Vill du veta mer om  
jämställdhet och  
normkreativitet?  

Läs mer och boka våra  

populära utbildningar 

på olika.nu/utbildning! 


