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Man diskuterar
och försöker förstå.
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Du och dina kompisar
Ny bilderbok
om tolerans delas ut
är ”ni”.
till alla tredjeklassare i höst

Pernilla Stalfelt har skrivit boken Vem är du? En bok om tolerans
som Teskedsorden skickar ut till landets samtliga etthundratusen
VI + NI + DOM
tredjeklassare i början på höstterminen.
kanske kan bli
ett inte
jättestort
VI.
“Ibland kan man bli riktigt förvånad, när man förstår att alla
är precis

exakt som man själv. Man liksom tappar hakan, till exempel på bussen.”
Pernilla Stalfelts nya bok handlar om tolerans i alla dess former och har
tagits fram i samarbete med Teskedsorden. Här diskuteras våra likheter,
olikheter, rädslor och utanförskap på ett finurligt och träffsäkert sätt. Är vi
Lika stort som en
så olika egentligen? Är det verkligen så att lika barn leker bäst? I sepvacker blågrön planet!
tember 2012 kommer Vem är du? att skickas ut till Sveriges alla tredjeklassare – cirka 100 000 elever, med en uppmaning att fundera över och
diskutera tolerans, medkänsla och samexistens.
Stort behov av att jobba med tolerans i skolorna
I en enkät som Teskedsorden nyligen genomfört bland ett stort antal
lågstadielärare framkom att mer än 90 % av lärarna upplever intolerans
mellan eleverna, där rasism var den vanligast förekommande orsaken.
Hälften av lärarna saknar användbara verktyg för att diskutera tolerans
med sina elever. Förhoppningen är att Vem är du? En bok om tolerans
ska fylla det tomrummet.

Illustration ur boken Vem är du? En bok om tolerans
av Pernilla Stalfelt

Pernilla Stalfelt, född 1962, har tidigare utkommit med en lång rad
bilderböcker för barn som Alla barns rätt, Kärlekboken och Bajsboken.
Böckerna har väckt stor förtjusning, både bland publik och press.
Teskedsorden grundades av Tidningen Vi 2006,
inspirerad av Amos Oz bok Hur man botar en fanatiker.
Stiftelsen arbetar för ökad tolerans och respekt människor
emellan och har som sitt motto För tolerans Mot fanatism.
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För presskontakt: Karl Thorson, tel. 010-744 21 55 eller karl.thorson@rabensjogren.se.
För kontakt med Teskedsorden: Camilla Nagler, tel. 010-744 24 17 eller camilla.nagler@teskedsorden.se.
I vårt pressrum på rabensjogren.se finns omslagsbilder och författarporträtt att ladda ner.
Norstedts Förlagsgrupp grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag med ambitionen att också vara det modernaste. Vi ger ut böcker under förlagsnamnen
Norstedts och Rabén & Sjögren. Utgivningen omfattar skönlitteratur, fackböcker, referensverk och barn- och ungdomsböcker. Företaget är ett helägt dotterbolag
till Kooperativa Förbundet (KF), omsätter 500 mkr och har 180 medarbetare.

