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Rekommenderas för barn från tre år, 
att läsa tillsammans med en vuxen. 

 



Boksamtal
Innan: Boken handlar om känslor. Hur det känns i 
kroppen, exempelvis när de vuxna runtomkring är arga, 
när man blir rädd eller att längta. Den handlar också om 
att ha ett gosedjur som man älskar och att ha en vuxen, 
utanför den närmaste familjen, som man kan prata med 
och som man vet hjälper till. 

Boken handlar också om att ha en förälder eller annan 
närstående som är död, och att besöka en grav.

 
Efter: Efter läsningen kan det bli samtal om känslor. Var 
i kroppen de sitter, hur de känns och vad man kan göra 
när man är arg eller ledsen, om man är arg på en kompis. 
Även samtal om andras känslor kan man prata med 
barnen om.

Frågor om döden, exempelvis vad som händer efter 
döden och/eller vad en gravsten är kan komma upp. 
I alla dessa samtal är det viktigt att utgå ifrån barnens 
ålder, vara tillåtande för deras funderingar och svara så 
konkret man kan på deras frågor. Det finns bra material, 
t ex från Rädda Barnen, att tillgå: "Så pratar du med ditt 
barn om svåra händelser":
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/
prata-om-tragedier-och-katastrofer/ 



Bilderna
Titta på bilderna och fundera.

Bilderna kan användas för att prata om djuren, 
vilka är snälla och vilka är dumma? Hur vet man det? 
Kan man ens se det på ytan?  
Hur visar Siri sina olika känslor? Kan barnen se någon 
skillnad i färgerna när något är bra/dåligt?

Det går också att leta i bilderna efter djur. Försök hitta 
fjärilen! 



Skapa & leka

Siri och Dino är ute ensamma på äventyr. Dom träffar både 
snälla djur men också lite farliga. Barnen kan tillsammans 
bygga upp ett fantasilandskap/djungel, med olika djur, och 
rollspela med dessa. Det blir ett spännande äventyr att få ta 
med sitt eget gosedjur hemifrån och tillsammans med sina 
kompisar gå på upptäcksfärd. 



Skapa
• Rita in var i kroppen känslor sitter.
• Måla en djungel och prata om vilda djur
• Rita och måla fantasidjur alt. rita ditt gosedjur hemifrån.
• Göra fåglar och andra djur med hjälp av papier maché. 



Författaren & 
illustratörens ord

Tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i 
hemmet, fem procent gör det ofta. Tre till fyra procent av 
alla barn i Sverige har förlorat en förälder innan de fyllt 
18 år. Det är alltså många barn som har erfarenheter av 
svåra saker som vi kanske inte så ofta pratar om. Små barn 
är väldigt utlämnade till att vi vuxna orkar prata och möta 
deras frågor.

Inte sällan vänder sig barnen till ett gosedjur i stället för att 
söka upp en vuxen. Deras förmåga till magiskt tänkande 
kan också göra att de tror det är deras fel om oväntade saker 
händer.

Vår förhoppning är att boken ska vara till hjälp att lyfta 
viktiga samtal med barn, men också att stimulera till lek och 
fantasi på det sätt som Siri gör med sitt och Dinos äventyr.


