”Omsorg om och hänsyn
till andra människor, liksom
rättvisa och jämställdhet samt
egna och andras rättigheter
ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.”
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Handledning till

Tesslas pappa vill inte!

av författaren Åsa Mendel-Hartvig och illustratören Caroline Röstlund

SYFTE
Att tillsammans med barnen samtala kring och
reflektera över: familj, känslor, vilja, karaktärer,
morgnar och att vara fin.

ATT LÄSA FÖR SMÅ & STORA
Genom att läsa boken flera gånger får det
lilla barnet ord på det som syns på bilderna och lär
sig snart boken utantill. Genom att läsa boken även med
äldre barn kan boken innehåll utvecklas i samtalet kring den.
(Frågorna kring boken anpassas efter ålder på barnen.)

FRÅGOR OM FAMILJ, KÄNSLOR OCH VILJA
1. Boken handlar om Tessla och Tesslas pappa. Har du en pappa? Tror du att Tessla har flera pappor?
Hur många är ni i er familj?
2. I boken är det många saker som Tesslas pappa inte vill göra. Varför tror du att han inte vill göra
dem? Finns det saker som din förälder inte vill göra? Finns det saker som du inte vill göra? Vilka då?

4. Hur tycker du att det känns när du vill göra något riktigt mycket? Hur känns det när du väl får
göra den saken? Hur tycker du att det känns när du inte vill göra något? Hur känns det om du ändå
måste göra den saken?
5. Tessla har ett ovanligt namn. Vad heter du? Vad tror du att Tesslas pappa heter? Vad heter din
förälder? Vet du vad ditt namn betyder?
6. Vill du själv få bestämma vad du ska göra? Varför det? Varför inte? Vem är det som bestämmer
vad du ska göra? Är det olika vid olika tillfällen vem som bestämmer vad?
7. Vad är du med och bestämmer över hemma? Vad är du med och bestämmer över på förskolan?
Finns det saker som du skulle vilja vara med och bestämma mer över?

Kopieringsförbud. Handledningen är skyddad av lagen om upphovsrätt.

3. Tessla får ändå sin pappa att göra som hen vill till slut. Vad gör du om din förälder inte vill göra
samma sak som du vill göra? Vad gör din förälder för att få dig att göra saker du inte vill?
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FRÅGOR OM KARAKTÄRER, MORGNAR OCH ATT VARA FIN
1. Hur är Tesslas pappa? Tror du att han alltid är så här? Vad tror du att Tessla tycker om sin pappa?
Varför tycker Tessla så tror du? Hur tycker du att en förälder ska vara?
2. Hur är Tessla? Vad tycker du om Tessla? Vad tror du att
pappan tycker om Tessla? Varför tycker han så tror du?
3. I boken vill pappan inte vakna när Tessla försöker väcka
honom. Brukar du väcka någon förälder? Hur gör du då? Vem
väcker dig? Är det olika personer? Väcker de dig på olika sätt?
Hur känns det när du vaknar?
4. Det är morgon när Tessla försöker få sin pappa att göra som
hen vill. Vad brukar du göra på morgonen? Pappan vill ha
choklad, vad tycker du om att äta på morgonen?
5. Tesslas pappa går med på att borsta håret om han får hårspännen. Tror du att han tycker att han blir fin? Vad vill du ha
på dig när du ska vara extra fin? Tycker du om att ha hårspännen? Vad kan vara bra med att ha hårspännen?

OM PAPPAROLLEN

OM FAMILJ

Cirka en fjärdedel av all föräldraledighet tas ut av
pappor och det ökar långsamt. Det är alltså fortfarande främst kvinnor som är hemma med små barn. Enligt
statistiken står de också för merparten av vård av sjukt
barn. Vi menar att det är bra för barnen, familjen som
helhet och hela samhället om både män och kvinnor
skapar nära relationer till sina barn och får möjlighet
att utveckla sina omsorgsgivande och empatiska sidor.
Genom att erbjuda förebilder i litteraturen kan vi
skapa bättre förutsättningar för att fler små pojkar ska
växa upp till närvarande föräldrar. I den här boken är
förvisso pappan besvärlig, men berättelsen visar ändå
en nära relation mellan pappa och barn. Dessutom
bryter han mot flera ”koder”, som att kombinera
kostym med hårspännen och glitter, och att som man
inte vilja gå till jobbet.

I den här boken bor Tessla med sin pappa. Den som
läser böckerna både om Tesslas mamma och Tesslas
pappa kanske märker att föräldrarna inte bor i samma
hem. Det är något som barn som lever i flera hem kan
känna igen sig i, andra kanske inte ens tänker på det.
Men eftersom familjen är vår första tillhörighet är det
väldigt viktigt att få den positivt och självklart speglad
– både för vår självkänsla och vår självbild. Många
tänker att det måste finnas ett särskilt motiv till att ha
med andra familjeformer än den traditionella heterosexuella kärnfamiljen, det krävs självfallet inte. Lika lite
som en behöver förklara varför en valt att ha med en
traditionell familj i en barnbok. Att låta alla familjeformer representeras i en bokhylla är ett självklart sätt
att likställa de familjeformer vi har runt omkring oss i
samhället idag.
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I berättelsen definieras inte
Tesslas kön. Om frågan om kön kommer upp så fråga gärna vad det är som gör
att barnet undrar, hur barnet funderar kring om det
är hon, han eller hen och vilka saker som de använder som
ledtrådar.
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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

