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https://www.noexclusion.se/ På 64 sidor ska vi följa Maja och Hugo, två bästa vänner i första klass, genom 13
kapitel med 13 olika scenarion - alla med ämnena mobbning och utanförskap. Efter varje kapitel tillkommer
1-4 följdfrågor som öppnar upp till intressanta diskussioner. Rekommenderad av fritidspedagoger och
författare. "En av de bästa barnböckerna jag läst som tar upp realistiska ämnen i kapitelform med bra
diskussionsfrågor efteråt" - Anna-Karin Wesström, Barnsjuksköterska "Mycket bra bok, min Molly 10 år läser
den på kvällerna just nu"- Anna Rydell, mamma och skådespelerska "Jag tänker använda er fina bok till ett
utvecklingsarbete vi skall göra i Svenska"- Carina, lärarstuderande "En mycket bra skriven bok som får även
en vuxen att tänka till och fundera, gillar att det finns diskussionsfrågor så barnen kan släppa ut sina tankar
och funderingar men även barns kloka åsikter. Tack för att jag fick chansen till denna fina barnbok" - Janet
Chau "Boken känns fräsch. Det är luftig text och enkla illustrationer. Budskapet är tydligt men behöver
ständigt uppdateras. Författarna Miranda Arvidsson och Olivia Gustafsson är två studenter, som läser tredje
året på Calmare Internationell Skola i Kalmar, och som engagerat sig att skriva en bok för att rädda 60 000
barn som varje år utsätts för mobbning och utanförskap. Jag tycker det är fint och något som förtjänar att lyftas
fram." - Sanna Juhlin, Barnboksprat.se Utdrag ur boken Kapitel 1 - första dagen Skolgården har aldrig varit så
färgglad som nu. Buskarna blommar, träden är gröna, nyinköpta och färgglada gympaskor pryder elevernas
fötter och elevernas leenden lyser lika klart som solen. Det är första dagen efter sommarlovet och hela
skolgården är fylld av skrattande barn, alla glada över att äntligen få se sina kompisar igen. De berättar ivrigt
för varandra vad de gjort för roligt under sommaren och Maja berättar för Lotta att hon har lärt sig en ny lek. -

Först ska vi rita rutor på marken med mina färgpennor!berättar hon med ivrig röst. Maja ritar 3 rutor efter
varandra, följt av 2 stycken bredvid varandra sen avslutas det med en ensam ruta igen. - Titta Lotta! säger
Maja. Hennes lockiga och bruna hår studsar när hon visar upp sin nya lek och fortsätter: - Du måste hoppa i
varje ruta, hoppar du utanför förlorar du! ropar Maja och fnittrar. Bara några meter bakom Maja och Lotta står
en kille med blont hår, lila byxor och röd tröja. Han heter Hugo och har inte hittat någon att leka med än, men
han har tjuvlyssnat på vad Maja har sagt och tycker att hennes lek verkar superrolig! Hugo tittar på när Lotta
försöker upprepa det Maja precis gjorde men hon missar den sista rutan och de två flickorna börjar fnittra.
Hugo blir tveksam på vad han ska göra men bestämmer sig för att gå fram till flickorna. - Hej, viskar Hugo,
men på grund av det höga fnittret hör varken Maja eller Lotta, utan de fortsätter att leka utan att se Hugo. Han
försöker en gång till och frågar lite högre: - Får jag vara med? Den här gången märker Maja och Lotta hans
närvaro och börjar viska till varandra.
Tillslut vänder de sig om och förklarar: - Detta är en tjejlek, du är kille och får inte vara med. Hugo blir ledsen
men bestämmer sig för att inte ge vika och säger med en bestämd men vänlig ton: - Men jag vill ändå vara
med. - Okej Hugo, testa en gång, säger Maja. Hugo blir lite nervös men testar ändå. På första hoppet träffar
han rätt och han ler lite för sig själv. Han fortsätter hela vägen och Maja och Lotta börjar fnittra igen och
precis som Lotta missar han sista rutan, men det gör inget för Maja och Lotta fortsätter att skratta med Hugo.
Det visar sig att Hugo är duktig på att "Hoppa Hage" och det slutar med att de tre kompisarna leker
tillsammans resten av dagen.

