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Makwelane och krokodilen
av Maria Hendriks & Piet Grobler

Makwelane har fått sitt namn efter instru-
mentet hennes pappa gjort åt henne. En 
dag ska hon gå alldeles ensam och hälsa 
på Gogo, sin älskade mormor, som bor vid 
floden. Där bor också en slug och hungrig 
krokodil … 

Här är sagan om Rödluvan i afrikansk tapp-
ning. Makwelane är en modig liten flicka 
som klarar den farliga krokodilen alldeles 
själv – med hjälp av sitt fantastiska instru-
ment och alla djur och människor dansar 
tillsammans efteråt.

Boken Makwelane och krokodilen fick årets 
Peter Pan-pris 2010. Den är utgiven av  
Förlaget Hjulet. Se modersmal.skolverket.se  
och denhemligatrdgrden.blogspot.com

Läs mer om illustratören Piet Grobler i  
Världens barnboksförfattare, Btj förlag av 
Britt Isaksson och Sven Hallonsten och Den 
hemliga trädgården 4 av samma författare.

Idéer till sagolek och verkstad  
utifrån boken: 
SaMTala med barnen om boken.  
Makwelane är både hjälpsam och modig.  
Djuren varnar men ingriper inte. 

Läs gärna också:  
Lilla Rödluvan och Söta Salma av Niki Daly 
och låt barnen känna igen berättelsen.
I Kalle Tidermans Krokodilfiolen kan du både 
lyssna på en fiol gjord av krokodilskinn och 
höra berättelsen om en pojke och hans kro-
kodilfiol. Se modersmal.skolverket.se 
 
leK: I Ghana leker barn ”Jamsleken” som 
påminner om ”Följa John”. Se länk. 
Lek alla sysslor Makwelane hjälper mamma 
med:

Tvätta vid floden – hänga tvätt på trädets 
grenar.
Mala majs med mortel och malsten.
I Sikelej, sa kamelen finns sång leken ”Go 
by Omo” från Sydafrika med en uppmaning  
att köpa tvättmedel. Se länk. 
Många somaliska barn känner till sången 
om fjärilen, se länk. 

Makwelane på Barnens torg, bokmässan 2010. 

Piet Grobler, workshop på bokmässan 2010.

Deltagare i workshop på bokmässan 2010.
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Gör: Piet Grobler som gjort bilderna brukar be barn att välja ett djur som passar deras 
personlighet. Hitta djuren i boken och låt barnen måla ”sitt” djur:

Tupp
Kycklingar
Oxe
klippduva
Zebra
Piggsvin
Höna
Syrsa
Fjäril
Gulnäbbad stork
Krokodil

Gör en MaKWelane-TeaTer:  
Låt barnen måla och klistra sina bilder av djur och människor.  
Gör som Piet Grobler – använd foton av ögon t ex och alla möjliga slags material.
Klipp ut och fäst på blompinnar. 

Måla också Makwelane och hennes familj. Från Utbildningsbyrån kan man beställa färg-
kritor och tuschpennor mm i olika hudfärger. De har också familjer av olika hudfärg som 
dockor. Se www.nub.se. Ge Makwelane och hennes familj kläder av vackra afrikanska tyg-
er precis som i boken och smycka dem som zulu-folket gör med pärlor, fjädrar och skinn. 
Makwelane kan få flera pinnar så hon kan röra armar och ben och hålla i sin kalebass och 
sitt instrument. Låt krokodilen få ett gap som kan öppnas och stängas. Dags att sätta 
igång att spela!

Zulu Natal är ett bördigt landskap – gör en fond av hyddor, åkrar och floden som flyter 
förbi.

Egna böcker. Låt barnen återberätta sagan i egna böcker. Spela in deras berättelser med 
hjälp av RecorderPEN och fäst etiketter med inspelningar i böckerna – www.ndio.se. 
Läs mer om RecorderPEN här: www.mantralingua.com 

BeräTTa mer om djuren och om alla föremål:
Spjut 
Mortelstöt
Kalebass 
Se bilder Google: kalebassbild, kalebassord 
Makwelane
Knölklubba

länKar:
africa.si.edu – ett arbetshäfte från National Museum of African Art om djur
www.shirleys-preschool-activities.com – målarbok med afrikanska djur från Sydafrika
Childrens Literature Lesson Plans, Sydafrika 

Besök Museum of African Art i Washington! På webbsidan finns aktiviteter för barn bl.a. 
kan man lyssna på musik från olika afrikanska länder
Lyssna på afrikansk musik
Animal playground – Putumayo kids cd med sånger om djur från hela världen  
– här finns en sång om krokodilen
Läs om Zulu-Natal i Sydafrika där sagan utspelar sig
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