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Mommi & folket Del 1                                                            Åsa-Caroline Salomonsson                                      
Tuggummitanten                                                                      Tfn/sms  072-2763592 
Åldersgrupp 6-9 år                                                                   www.asacaroline.se 

V em är Tuggummitanten? Bästisarna Tyra och Siri smyger på allt konstigt folk som 
bor i Markbyn. Konstigast av alla tycker de att den långa, bleka och väldigt smala 
tanten som bor i Det Läbbiga huset är. Hon som alltid tuggar tuggummi. När 

bästisarna smyger utanför hennes hus upptäcker de att allt inte står rätt till. Tillsammans 
med Tyras mormor, Mommi, måste de ta reda på sanningen om Tuggummitanten innan 
något hemskt händer. Följ med på Smygklubben Mommi & folkets spännande äventyr 
bland lerkrus, läbbiga hus, gröna ärtor och tuggummin. 

   TILL ELEV                                              TILL  PEDAGOG & LÄRARE 

 

Uppgifter & hur man kan 
arbeta med boken. 

Skriv synonymer. 

Måla till boken. 

Skriv en bokrecension. 

Diskussionsfrågor. 

Författarpresentation. 

Syftet med att jag skrev boken. 

Bokens koppling till skolans värdegrund. 

Kort om ätstörning. 

Kontaktuppgifter.



  TILL ELEV    

                           
Hur man kan arbeta med boken 

Hej! 
Så roligt att du vill läsa eller har läst min bok. Här nedan har jag gjort några uppgifter som 
du och dina klasskompisar kan arbeta med, var och en för sig eller tillsammans. 
Uppgifterna är bara några exempel på hur du kan jobba vidare med boken. Vill du göra 
egna uppgifter så kan du göra det. Jag tror att du är superbra och har många roliga idéer 
också.  
Du kan måla av omslaget med färgpennor eller skissa en bild med blyertspennor. Du kan 
prata högt om boken med dina vänner eller fundera för dig själv en liten stund. Skriv 
gärna en bokrecension, det tycker vi författare är roligt att läsa. Du kan skriva ner frågor 
och dela med dig av dem till dina kompisar. Kommer du inte på några egna frågor så kan 
du välja ut några av dom som jag har skrivit. Det viktiga är att du har roligt och tycker om 
att arbeta vidare med boken. 
 
 

 

 

 

Måla till boken 

 Måla ett omslag 

 Teckna en bild på katten                                                                                                            
     
Måla av Tuggummitanten  
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Skriv  

synonymer 

Skriv en bokrecension 

Vad handlar boken om? 

Vem är huvudpersonen? 

Vad händer i boken? 

 Är boken bra? 

Skriv synonymer för 

Fixerad 

Tålamod 

Glad 

Ledsen 

Viktigt         Oväsen 

Bråttom      Skratta 

Svälta          Spänning     

Orkar           Roligt         



Diskussionsfrågor 

                  

Kapitel 1 

Vem har skrivit boken? 
Vad handlar boken om? 
Vem är huvudpersonen? 
Vad heter Tyras bästis? 
Vem brukar Tyra och Siri se när de går till affären? 
Vilket hus är läbbigt och varför? 

kapitel 2 

Hur gammal är Tyra? 
Vem bråkar med Tyra på kalaset? 
Brukar syskon bråka? 
Vem smiter från kalaset? 
Vart hittar Tyra sin katt? 

Kapitel 3 

Vem bor i det läbbiga huset?  
Ska man sköta om sin trädgård? 
Får man slänga mat på golvet? 
Har du slängt mat på golvet någon gång? 
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Kapitel 4 

Vad jobbar Tyras pappa med? 
Vilken hobby/yrke har Tuggummitanten? 
Vad händer när Tuggummitanten går ut i trädgården? 
Vem pratar Tyra och Siri med när de kommer hem? 
Är det bra att prata med någon om man känner sig rädd? 

Kapitel 5 

Vad har Tuggummitanten för sjukdom? 
Är det fel att vara jättesmal eller tjock? 
Ska man hjälpa någon som har en sådan sjukdom? 
Är det bra att vi är olika? 
Får man reta någon för hur en person ser ut? 
Är det bra att vi ser olika ut? 

Kapitel 6 

Vad kan hända om man inte äter? 
Varför får Tyra bråttom till det läbbiga huset? 
Vad har hänt med Tuggummitanten? 
Vem ringer Mommi till för att få hjälp? 
Ska man ringa om hjälp i fall någon blir sjuk och trillar? 
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kapitel 7 

Vart kör ambulansen? 
Hur känner Mommi och Tuggummitanten varandra?  
Vad är vätskebrist? 
Vad är näringsbrist? 

Kapitel 8 

I vilket hus föddes Tyras mormor?  
I vilka länder har Tuggummitanten bott?  
Vilket är Tuggummitantens riktiga namn? 
Varför tuggar tant Bea på tuggummi hela tiden? 

Kapitel 9 

Vem lagar Mommi mat tillsammans med? 
Vad har Tyra och Siri fått i present? 
Vilket rum får Tyra som sitt eget? 
Vilka möbler står i rummet? 
Vad har soffan för färg? 

Kapitel 10 

Har Smygklubben något namn?  
Vad döper Tyra klubben till? 
Varför heter den så? 
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TILL  LÄRARE & PEDAGOGER 

FÖRFATTARPRESENTATION 

Jag heter Åsa-Caroline Salomonsson och är utbildad terapeut inom missbruks- 
problematik och KBT men arbetar inte som terapeut i dagsläget då jag valt att verka och 
nå ut genom att skriva om olika problem. För mig som författare är det viktigt, när jag 
skriver barnböcker, att kunna skriva utifrån barns perspektiv och att informera om olika 
problem som många möter i samhället i dag, utan några pekpinnar. Jag har valt att skriva 
en kort och förenklad lärarhandledningsplan till hjälp för läsförståelse och frågor att svara 
på för den enskilda eleven eller i samtalsgrupp. 

Utöver mitt författarskap studerar jag litterärt skrivande på heltid och tidigare har jag läst 
ett flertal skrivutbildningar på folkhögskolor i olika genre, politiskt skrivande, dramatisk 
berättande, manus, skönlitterärt skrivande och kreativt skrivande m.fl. När jag inte skriver 
så målar och tecknar jag, helst med tusch eller akryl och tillbringar gärna min fritid 
tillsammans med min familj och mina hundar ute i naturen. 
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Syftet med att jag skrev boken  

Tuggummitanten är en påhittad person som föddes när jag själv fick barn och skulle 
beskriva för min dotter och hennes kompisar om varför jag var så smal. Jag led av en 
matstörning som ung och letade efter barnböcker om lite svårare problem vilket var svårt 
att få tag på vid den tiden. Jag saknade framför allt en bok som tog upp ämnet om 
matproblem men som skulle kunna läsas av alla, oavsett problematik eller inte. Jag skrev 
ner ett manus så som jag ville berätta för min dotter men det var först många år senare 
efter att jag blev färdigutbildad terapeut som manuset kom fram i ljuset och blev en 
färdig bok.  Syftet med boken är att låta barn få följa med på ett spännande och roligt 
äventyr där de med värme, humor och spänning får ta del av lite svårare ämnen som 
matstörning, familjekonflikt, utanförskap och mobbing ur ett naturligt och barnnära 
perspektiv. Boken blev viktig för mig att ge ut med tanke på bristen på information om 
ämnet jämfört med behovet och hur snabbt problemet ökar i samhället. Att informera i 
tid kan hjälpa barn att hindra en eventuell utveckling av matstörning senare i livet.  
Boken skrevs också med tanke till att vuxna ska kunna använda den som hjälpmedel för 
att öppna upp samtal. 

Bokens koppling till skolans värdegrund 

Några av de punkter från berättelsen som följer skolans värdegrund är bland annat att 
läsaren kan se situationen utifrån ett annat perspektiv och prata om vad, vem och varför 
någon kan verka annorlunda. Det öppnar upp för tankar och samtal om våra olikheter, 
livsstilar och att alla, trots att någon kan verka annorlunda har lika mycket värde och ska få 
vara med, bli sedda och omtyckta. Under äventyret  får läsaren träna upp sin förståelse 
om vad som är rätt och fel gällande utanförskap och mobbing och lära sig att man måste 
ta hänsyn till andra människors situationer och känslor m.m. 

Kort om Ätstörning  

Ätstörningar är en allvarlig sjukdom som oftast handlar om att vara så smal som möjligt. 
Ätstörning är ett paraplybegrepp som innefattar ett flertal olika störningar där Anorexia 
Nervosa och Bulimia Nervosa är de två som många av oss känner till men det är den 
Atypiska ätstörningen som är vanligast och också svårast att upptäcka.  
Med Atypisk ätstörning menas att det kan finnas hetsätning utan viktuppgång, 
anorektiska problem eller liknande utan viktnedgång men personen tänker ständigt på 
mat, dieter och kan ha ett tvångsmässigt beteende kring sina matvanor.  

9



Att känna till Atypisk ätstörning är av stor vikt då den är svårupptäckt och kan, precis som 
anorexi och bulimi ge livshotande tillstånd. Hos äldre personer är det vanligt med 
självmordstankar, tvångssyndrom, ångest och depression. Hos barn kan sådana känslor 
visa sig i magsmärtor, ilska och att dra sig undan.  
En utvecklad sjukdom kan vara förödande både för den drabbade och personens familj 
och i dag är det upp till 10 procent av de drabbade som dör av sviterna av sjukdomen. 

Många som tänker på Anorexia Nervosa eller Bulimia Nervosa har ofta en förutfattad 
mening om att det mest är tonåringar som drabbas. Och att många blir sjuka i tonåren är 
ett faktum, men en ätstörning kan drabba en person oavsett ålder och tyvärr har 
sjukdomen krupit allt lägre ner i åldrarna. I dag finns det barn som får för sig att banta 
redan i låg- och mellanstadiet. Många gånger har de äldre syskon som kan ha problem 
och barnet vill vara, se ut som och ta efter sitt syskon. Därför spelar det stor roll hur vi 
beter oss när det gäller mat, skönhetsideal osv. Det är också viktigt att vi vuxna tänker på 
hur vi beter oss kring mathållningen. Står man och äter, stressa man i sig en frukt när man 
är på väg ut eller sitter man i bilen och slänger i sig snabbmat för att sedan stressa 
vidare? Ett barn som drabbats av matstörning eller börjar härma någon som är sjuk 
behöver uppmärksamhet och mycket stöd. Och framför allt lugn och ro vid varje måltid, 
oavsett om det är frukost, mellanmål eller middag. Vi vet att barn ofta hamnar i perioder 
av matvägran eller kan få en fix idé av att bara äta en sorts mat under sin uppväxt vilket är 
relativt vanligt, men om man noterar symptom för en mer komplicerad matvägran under 
en längre tid behöver man uppmärksamma barnet och kan behöva ta upp detta med 
elevhälsovården. Det finns flera olika sätt att söka hjälp. Om det inte räcker med familj- 
och elevhälsovårdens engagemang kan man kontakta BUP eller en närliggande 
vårdcentral.  

Att behandla en ätstörning är svårt och det krävs utredningar som ofta tar lång tid. Men 
det är viktigt att ha tålamod i processen, för ju tidigare man utreder problemet, dess 
bättre då det kan vara avgörande för ett barn att bli friskt i tid eller för små barn att inte 
utveckla en sjukdom. Viktigt att tänka på är att barnet som drabbats  eller är påverkad av 
en anhörigs problem ofta känner stor rädsla för mat och därför bör samtal om rädslor 
och fobier planeras in rutinmässigt så tidigt som möjligt. Barnet behöver mycket 
näringsrik kost och i bland kan det behövas extra vitamintillskott.  

Det är också viktigt att alla i familjen engagerar sig och deltar i familjeterapi och det är till 
fördel om hela familjen kan få medverka vid vissa måltider i skolmatsalen, vilket skapar 
trygghet för barnet. De flesta blir bra från sin matstörning men det tar väldigt lång tid. 
Det är en mycket allvarlig sjukdom för den som drabbas och det kräver lång uppföljning 
och omkring 15 procent av de som blir sjuka utvecklar ett kronsikt, livslångt tillstånd. 
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Fler böcker i serien 
Mommi & folket del 2 

Äventyret med Sture Sprakman 
Viktiga ämne: Rädslor & fobier 

Sture Karlsson jobbar som vaktmästare på skolan där Tyras pappa är musiklärare. Sture är 
ett musikaliskt geni säger pappa. Tyra och Siri kallar honom för Sture Sprakman för när 
han spelar piano spretar hans hår åt alla håll och han ser ut som ett tomtebloss. 
Men varför beter sig Sture så underligt? Så fort han är bland människor blir han rädd och 
springer i väg. 
En dag när bästisarna följer med till skolan försvinner Sture under mystiska 
omständigheter och Smygklubben Mommi & Folket får ett nytt fall att lösa bland läskiga 
skolsalar, kritpoliser, råddare och rockisar.  

Kontaktuppgifter: 

Åsa-Caroline Salomonsson 
Mejl: artwood888@yahoo.se 

Tfn: 072-2763592 

Vill du läsa mer om mig och mina böcker  
finns jag på följande sidor: 

Hemsida: www.asacaroline.se 
Facebook @ Åsa-Caroline Salomonsson Författare 

Instagram @ asacarolinesboksida
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http://www.asacaroline.se

