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FRÅGOR OM FAMILJ, KÄNSLOR OCH VILJA 
1. Klara har en lillebror, en mamma och mammas nya kille. Men hon bor för det mesta hos sin 
pappa. Hur bor du? Vad är det bästa med att bo så?
 
2. På första bilden ser en fotografier på Klaras skrivbord på de som är med i Klaras familj: Klara, 
pappa, mamma, lillebror, mammas nya kille och hamstern. Tycker du att ett husdjur är en del av 
familjen? Tror du att pappas nya tjej Malin kommer att vara med i Klaras familj sedan? Vad är 
egentligen en familj? (Läs gärna Anna-Clara Tidholms bok ”Min Familj” som förberedelse för sam-
tal om familjer.) 

3. Klaras pappa berättar att han träffat en ny tjej. Hur tror du Klara känner då? Hur känner du dig 
när du möter en ny person?

4. Klara går ut med Jacky fast hon egentligen inte vill. Varför tror du att hon gör det? När gjorde du 
senast något du inte hade lust med? Varför gjorde du det? När kan det vara bra att göra saker en inte 
har lust med, och när kan det vara dåligt?

5. När Klara går till butiken med Malin känner hon att ingenting är som det brukar, men att det 
ändå är bra. Varför tror du att hon känner så? Har du känt att saker är ovanliga men bra någon 
gång? Vad hände då?

6. Klara ger lite av sin glass till Jacky. Varför tror du att hon gör det?

Handledning till

Klara Ek 
och hunden som inte var en hamster

av författaren Ebba Berg och illustratören Carl Flint

“Förskolan ska ta hänsyn 
till att barn lever i olika 

livsmiljöer och att barn med 
de egna erfarenheterna 

som grund söker förstå och 
skapa sammanhang  

och mening.” 
 Lpfö 98, rev 2010

SYFTE
Att tillsammans med barnen samtala kring och 
reflektera över: familj, känslor, vilja och djur.

 



  

OM ARBETSHUNDAR
Jacky är både en sällskapshund och 

en brukshund, det vill säga en hund som arbetar 
med människor. En del jobbar med polisen och militären 
och hjälper till att hitta människor eller saker. Andra, som 
Jacky, hjälper människor som har en funktionsnedsättning. 

Till exempel kan de jobba som ledarhundar eller hämta saker åt 
någon som är rörelsehindrad. Det finns också hundar som jobbar med 
att valla djur eller att jaga. Hundar kan lära sig att förstå människors 
minspel och ord, men de kan också lära sig att läsa av människor på 
andra sätt. En del hundar kan känna av insulinnivån eller om en har 
cancer. Hundar som söker efter droger lär sig känna sin människas 

misstankar, och har därför visat sig markera om människan tror att en 
person har droger på sig.

OM SYNSKADOR
Malin i boken har en synnedsättning. En synnedsätt-
ning har den som har svårt att läsa eller som har 
svårt att orientera sig med hjälp av synen. Många 
synskadade vittnar om utanförskap, förmynderi och 
hinder för delaktighet i samhället på en rad områden. 
Att på ett naturligt sätt inkludera synskadade karaktä-
rer i barnböcker är ett sätt att bidra till att motverka 
diskriminering. Jacky i boken är en ledarhund som 
genom träning har lärt sig att leda sin förare. Berätta 
för barnen att ledarhunden har vit sele på sig när 
den jobbar och att den då inte får störas. När ledar-
hunden jobbar ska en därför undvika att klappa eller 
prata med den. Något ätbart i närheten av nosen 
kan också bryta koncentrationen. Även andra hundar 
som kommer för nära kan göra ledarhunden osäker.

OM FAMILJ
Familjen är barnets första tillhörighet, hens första 
grupp. Att få den positivt och självklart speglad är 
därför oerhört viktigt för vår självkänsla och självbild. 
Därför är det viktigt att alla förskolans barn hittar 
spegling för sin familjeform i förskolans böcker. Det 
är också viktigt att alla de familjeformer som finns i 
samhället speglas, oavsett hur det ser ut på just er 
förskola. Att låta alla familjeformer representeras i 
en bokhylla är ett sätt att på ett självklart sätt likställa 
olika familjeformer. Den här boken kretsar inte kring 
familjeformen, utan den skildras på ett självklart sätt. 
Dessutom skildar den hur en ny person kommer in i 
familjen, utan att fokusera på det som något negativt.

FRÅGOR OM DJUR

1. Klara vill ha en hamster. Varför tror du att det är just en hamster 
som hon vill ha? Vill du ha något djur? Och varför i så fall?

2. Klaras pappa vill inte ha några husdjur. Varför tror du att han 
inte vill det? Finns det något som är viktigt att tänka på innan en 
skaffar ett husdjur?

3. Klara tycker först bara om små djur. Varför tror du att hon gör 
det? Vad finns det för bra och dåliga saker med små djur?

4. Klara tycker först inte om Jacky. Varför tror du att hon inte gör 
det? Vet du något djur som du inte tycker om?

5. Jacky är en ledarhund. Vet du vad det betyder? Finns det något 
som är bra att tänka på när en träffar en ledarhund som har på sig 
sin vita sele?
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Vår miljö är viktig. Vi trycker endast på FSC-märkt 
papper på tryckerier i vår geografiska närhet.

Epost: info@olika.nu, tel: 072 19 18 056

böcker ut & in – ut med stereotyper – in med möjligheter!
www.olika.nu


