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FÖRORD 

Boken är skriven av Camilla Dahlson och kan läsas oberoende av 

lärarhandledningen.  

Handledningen är skriven av Camilla Dahlson och Malin Roca Ahlgren, leg. lärare. 

Målgrupp: 3-6 år  

Boken är tänkt som ett stöd för barn och anhöriga till cancerdrabbade, samt lärare i 

grundskolan.  

 

 

SYFTE  

Att med hjälp av bokens innehåll, kunna diskutera svåra frågor, skapa empati, 

omtanke och förståelse för andra barns situationer.  

 

 

INTRODUKTION  

Lärarhandledningen består av en liten faktadel som används som stöd till läraren. 

Under faktadelen finns plats för läraranteckningar. Efter faktadelen följer förslag på 

frågor med koppling till böckernas innehåll som kan diskuteras innan läsningen börjar 

samt efteråt för att jämföra barnens reflektioner och kunskaper.  
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KOPPLING TILL LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN LPFÖ98  

Förskolans värdegrund och uppdrag 

“Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 

handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. 

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra 

människors situation.”  

“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. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar 

om livsfrågor med andra ska stödjas.” 

 

 

ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN  

FAKTA OM CANCER 

Vad är cancer? 

Cancer är en sjukdom. 

Cancer är celler i kroppen som delat sig och växer okontrollerat. 

En cancercell uppstår genom att skador uppkommer i cellerna. 

Smittar cancer? 

Nej.  

Vem får cancer? 

Vem som helst kan få cancer. 

Två tredjedelar av alla som får en cancerdiagnos är över 65 år. 

Är cancer farligt? 

Det kan vara det. Cancerceller förökar sig okontrollerat. Till slut kan en cancertumör 

bildas. Cancertumören kan vara i vägen eller på andra sätt hindra kroppen från att 

fungera som den ska. Därför försöker man operera eller få bort cancer med strålning 

eller mediciner. 
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Plats för läraranteckningar 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

BOKENS INNEHÅLL 

Min skalliga mamma handlar om när en förälder drabbas av cancer och om alla de 

känslor som nära anhöriga då kan tvingas uppleva. Bokens huvudperson är Otto och 

en dag berättar hans mamma att hon har fått en knöl i bröstet. Mamma gråter och 

berättar att det är cancer hon fått, och att hon måste opereras och ta cellgift för att få 

bort knölen. Allt blir konstigare och konstigare i Ottos vardag. Mamma tappar håret 

och är trött hela tiden och pappa har svårt att tänka på något annat än mammas 

sjukdom. Otto är rädd att mamma ska dö. Alla är oroliga, samtidigt är det många som 

inte förstår hur det är att ha en allvarlig sjukdom i familjen. Men på förskolan är allt 

som vanligt i alla fall och det är skönt. Där finns också fröken Anna som Otto kan 

prata med och gråta hos. Och så småningom blir faktiskt mamma bättre och bättre. 

Boken är skriven ur barnets perspektiv. 
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DISKUSSIONSFRÅGOR 

1. Varför tror ni att Otto blir arg när de andra barnen på förskolan vill leka 

sjukhus?   

2. Hur förändras mamman när hon blir sjuk?  

3. Hur förändras pappan när mamman blir sjuk? 

4. Varför tror ni att pappan plötsligt äter en massa godis?  

5. Vad tror ni Otto känner när han står utanför dörren till mammans rum på 

sjukhuset?  

6. Varför tappar mamman håret?  

7. Otto upplever många olika känslor när mamman är sjuk. Vilka tänker ni på? 

8. Kan en bok hjälpa när man är ledsen och rädd? 

9. Hur kan man hjälpa en kompis som har en familjemedlem som är sjuk? 

10. Vilka svåra ord hittar ni i boken? Vad betyder dessa?  

 


