Margot
Margot är fem år,
hon tycker om godis
och söta djur.

Margot har en bror som
heter Tom. Han tycker nästan
inte om någonting.

Tom är mest arg. Argast blir han om mamma
eller pappa säger åt honom vad han ska göra.
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När Tom är som argast är det skönt att gå till förskolan.
Där är det inte så bråkigt.

Men en dag så börjar en flicka som heter Moa på förskolan...

Säg hej till Moa!
Moa är er nya kompis som
börjar här idag!

Jag hatar alla
fröknar!

Du bestämmer inte
vem som ska vara mina
kompisar!

Va..?

Kom igen,
ungar! Nu sjunger vi
så taket lyfter!

Ska det
vara bråkigt här
också?! Kan ingen bara
säga åt henne att
sluta skrika!
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Hemma är Margot ledsen. Hon vill inte gå till förskolan imorgon.
Hon berättar om den arga tjejen för mamma.

Du vet hur det
blir när vi försöker
säga åt Tom vad
han ska göra?

Varför kan
ingen bara säga
åt henne?

Då känner han
att alla är emot
honom. Och då vill
han försvara sig.

Moa kanske
blir arg när andra
säger vad hon ska göra?
Och säger åt henne
hur hon ska vara?

Om man
blir arg själv så
blir det ofta
värre.

Det struntar jag i!
Hon förstör allt!
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På förskolan så fortsätter Moa att trotsa och bråka.
Hon vill aldrig göra som fröknarna säger.

En dag hämtar Tom Margot på förskolan.

Det där är

Vad är det
med henne?

Monster-Moa!

Hon bråkar hela
tiden!

Alla vuxna är
så mesiga. Kan de inte
bara låsa in henne
någonstans?!
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Det kan inte
vara så kul.
Nej, det är
hemskt för alla
oss andra!

jag menar att
det inte kan vara
så kul för den
där Moa.

När jag blir
arg så blir det värre
när andra skriker
på mig.
Deras arga
smittar liksom av
sig på mig.

Kan man verkligen smitta varandra med känslor? Som med förkylningar?
Margot funderar.
Det är inte
så roligt när alla
tycker att man är
ett monster...

Då blir man
till slut ett!
På riktigt!!

Om jag
är glad så blir
andra glada.

hi hi

När jag
blir arg så blir
andra arga.

Som när
jag är sjuk
och gör någon
annan sjuk.
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Ny dag på förskolan.

jag vill inte
sitta här!

Efter mellis så kommer Moa fram till Margot på gården.

NU
RÄCKER DET!!
TYST!!!

jag vill inte
att ni kallar mig
Monster-Moa!

Det där
hjälper ju inte!
Vill du smitta ner Moa
med mer argt?

Men du
är ju alltid så
monsterarg...

Det är för att
alla är så dumma
mot mig!
Vi blir ju
dumma när du
är så arg.

Du gör
Monster-Moa
ännu monstrigare,
fattar du väl!
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ja! Om du vill
gå med mig fast
jag är dum?

Vill du gå med
mig till rutschkanan
fast jag är ett
monster?

ja, men bara
om du hinner
först!

SLUT
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Margot är fem år och har en bror, Tom, som mest är arg.
Hemma är det bråkigt men på förskolan är det lugnt och skönt.
Tills flickan Moa börjar… Moa är nästan lika arg som Tom och
skriker rakt ut om någon försöker bestämma över henne.
Varför kan inte alla vuxna bara säga åt henne, tänker Margot.
Ska det verkligen vara så här bråkigt både hemma
och på förskolan?
Monster-Moa och Margot är producerad i
Trots allt! - projektet och riktar sig till barn och unga från fyra år.
Du kan också läsa den digitalt på Riksförbundet Attentions
hemsida: www.attention.se
Om Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom /
Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.
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