”Verksamheten ska syfta
till att barnens förmåga till
empati och omtanke om andra
utvecklas, liksom öppenhet och
respekt för skillnader i människors
uppfattningar och levnadssätt.”
Lpfö 98, rev 2010

Handledning till

Kivi & den gråtande goraffen
av författaren Jesper Lundqvist och illustratören Bettina Johansson

SYFTE
Att tillsammans med barnen samtala kring och
reflektera över: egen vilja, empati och familj.

FRÅGOR OM EGEN VILJA OCH EMPATI
1. I boken är Kivi väldigt bestämd. De andra i familjen får inte komma in på toaletten förrän de gör
som Kivi vill. Varför tror du att Kivi gör så?
2. Har du några förslag på hur Kivi skulle kunna få sin familj att lyssna på vad hen vill? Hur brukar
du göra när du vill att någon ska lyssna på dig? Hur känns det när någon inte lyssnar på vad du vill?
3. I boken vill Kivi ha en gorilla. Men det finns inga gorillor på zoo. I stället hittar de en goraff och
Kivi tar hand om den i stället. Har du velat något som inte går någon gång? Vad hände då? Hur
kändes det? Hur blev det i stället?
4. I boken finns det först inget ord för det som goraffen är. Hur tror du att det känns att inte ha ett
namn? Hur tror du att goraffen kände sig innan Kivi hittade hen?
5. Kivi blir arg på djurskötaren. Varför blir hen det tror du? Hur tycker du att det känns att vara arg?
Har du sagt till någon som du tycker gör fel eller gör något dumt? Hur kändes det?

Kopieringsförbud. Handledningen är skyddad av lagen om upphovsrätt.

6. Om du fick vara någon av karaktärerna i boken, vem skulle du då vilja vara? Vad är det som gör
att du skulle vilja vara just den karaktären?

Version 2.0

FRÅGOR OM FAMILJ
1. I boken är det många som är med i Kivis familj. Kan du räkna hur många? Hur många är med
i din familj?
2. Kivi har både mappor och pammor, en morbroster
och parvelpysor i sin familj. Vilka tycker du är med i din familj?
Övning: Låt barnen rita allt och alla som de tycker är en del av
sin familj. Prata gärna om de olika bilderna, till exempel i
kombination med att läsa Anna-Clara Tidholms bok Min familj.
3. Kivi är på zoo med sin familj och letar efter gorillor. Har du
varit på zoo eller besökt en djurpark någon gång? Finns det något
som du skulle vilja göra med din familj?
4. I boken försöker morbroster Jin klä ut sig till gorilla för att göra Kivi glad. Har du gjort
något för någon i din familj för att göra den glad? Är det något som någon i din familj gjort
för att göra dig glad? Vad brukar du bli glad av?

OM FAMILJ

OM HEN

I böckerna om Kivi är Kivis familj med och det är en
brokig och svårdefinierad familj med flera nya lekfulla
ord. Familjen är vår första tillhörighet och att få den
positivt och självklart speglad är därför oerhört viktigt
för vår självkänsla och självbild. Att hela tiden se
andra familjeformer än den egna skapar utanförskap
och att alltid berätta om en sorts familj i böcker skapar en känsla av vad som är ”rätt” där allt annat bli
avvikande från normen. Genom att busa med familjebegreppet och familjetermerna öppnar Kivi också upp
för att det inte är kategorierna som är det viktigaste,
utan det vi själva definierar som familj – hur den än
ser ut.

Hen har funnits sedan 60-talet, men föregångaren till
den här boken om Kivi – Kivi & Monsterhund – var
den första skönlitterära barnboken som använde hen
istället för hon eller han. I och med debatten som följde på detta har hen nu etablerat sig som ett ord både
i skrift och tal, samt är med i Svenska Akademiens
ordlista. Hen kan användas när en inte vet könet eller
det inte är relevant, som i böckerna om Kivi. Det finns
också de som vill kallas hen, antingen för att de inte
känner sig som antingen eller (icke-binär), eller för att
de är trötta på uppdelningen och föreställningarna
kring hon och han. Barn lär sig ständigt nya ord, som
”hon” eller ”han”. De flesta små barn tar i början fel
på personligt pronomen. Att börja lära ut hen, tillsammans med hon och han, kan mycket väl vara en större
utmaning för oss vuxna än för barn.
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Epost: info@olika.nu, tel: 072 19 18 056
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Om ordet ”hen” tas upp av barnen
kan följande frågor diskuteras:
Varför tror du att Kivi kallas för hen?
Vad tycker du om ordet hen?
Tycker du att det spelar någon roll om Kivi är en flicka eller
en pojke, ingetdera eller både och?
Vill du bli kallad för hen, hon eller han?
Hur använder du ordet hen?
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Vår miljö är viktig. Vi trycker endast på FSC-märkt
papper på tryckerier i vår geografiska närhet.

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

