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FRÅGOR OM MILJÖ OCH INKLUDERING
1. Zozo leker en lekpark i skogen. Brukar du vara ute? Har du varit i en
lekpark? Vad leker du med då? Hur känns det att leka i lekparken? Brukar
du leka i sanden eller åka rutschkana?
2. Vad tror du en kan hitta i en lekpark? Vad kan du göra med det du
hittar? Finns det likadana former i din lekpark som i Zozos?
3. Zozo smakar och luktar på äpplen. Vilka frukter och bär kan du hitta?
Hur smakar de? Hur luktar de?
4. Zozo kramar ett träd och tittar på den fina barken. Vad tycker du är roligast i naturen?
Vad gör dig gladast när ni är på skogspromenader?
5. När Zozo fastnar kommer den varma trygga pappahanden och hjälper. De kramas länge. Vem tycker
du om att krama? Vem brukar hjälpa dig om du har slagit dig?
6. Vi människor är en del av naturen. I jorden odlar vi till exempel mat. Skog och växter skapar syre som
vi andas. Hur kan vi ta hand om naturen så att den mår bra? Vad ska vi till exempel tänka på när vi är i
ute i naturen?
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FRÅGOR OM ENSAMHET, NYFIKENHET OCH KÄNSLOR
1. Zozo tycker om att leka själv. Tycker du om att leka själv? Vad brukar du göra när du leker själv?
2. Den varma trygga pappahanden ger en känsla, vilken känsla får du av den?
Vilka känslor tycker du bäst om?

Övning: Låt barnen visa olika känslor, till exempel
ilska, för att själva hitta känslan och få tillgång till
den i kroppen. Efter att ni inventerat vilka känslor
som finns kan ni en och en visa känslor, så får de
andra gissa vilken känsla som visas. Prata om ifall
det går att dölja den riktiga känslan bakom en
låtsad, och hur det i så fall känns.
3. Zozo är nyfiken, när är du som mest nyfiken och
vad brukar du göra då?
4. Hunden är snäll och försöker hjälpa Zozo att
komma loss. Har du blivit hjälpt någon gång?
Av vem och hur kändes det efteråt? Har du hjälpt
någon någon gång?
5. Zozo blir rädd när handen inte lossnar från
bänken. Har du varit rädd någon gång? Vad hände
då? Hur kändes det?
6. Zozo gillar att pilla så långt in som möjligt för att
försöka nå det som är där inne. Det blir inte riktigt
som hen tänkt sig. Har du varit med om att något
inte blivit som du velat? Hur kände du då?
Vad gjorde du då?

OM HUDTONER
I samhällen över hela världen finns det människor
av olika ursprung och med olika toner på sin hud,
likaså här i Sverige. Men bilderna i barnbokshyllan
är det inte lika stor mångfald som runt omkring oss,
istället är det en stor dominans av ljushyade barn
och som förstås som etniskt svenska. Det gör att det
för en del barn är svårare att hitta spegling och att
de oftare får läsa om personer som inte är lika dem
till utseendet. Medan det motsatta gäller för andra
barn. Det här påverkar både synen på sig själv och
på andra, oavsett vilken kategori du tillhör; om du
har lätt eller svårt att hitta spegling. För att skapa ett
inkluderande samhälle där alla känner sig likvärdiga
är det viktigt att ge fler barn fler möjligheter att hitta
självklar spegling.

OM LEK
I den här boken leker ett barn själv och utforskar
sin närmiljö på egen hand. Leken är barnens skola,
i den övas känslor, relationer, egenskaper, fantasi
och roller. Leken låter oss också utveckla kroppen
som till exempel balans, muskler och mod. En snabb
analys i en leksaksaffär pekar inte bara på att barn
förväntas leka med olika leksaker beroende av kön,
utan också på att lekarna ska öva olika färdigheter,
såsom relationer eller fantasi, närhet eller distans,
rörelse eller finmotorik och så vidare. En bra strategi
kan vara att hjälpa barn att testa många olika sorters
lekar, så att leken ger barnet fler möjligheter att öva
och utveckla färdigheter och intressen.
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