
Mamma Mu  
åker rutschkana 

 
Hyvinge svenska daghem 

Folkhälsan 
 

 
 

Mamma Mu är skriven av Jujja Wieslander  
med bilder av Sven Nordqvist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dagismommo Anne Högström läste boken och 

gjorde förslag till ord att diskutera och tala med 
barnen i Igelkottarna -gruppen 4.9.2017 

(tre grupper med barn från 3-5 år) 
 

 
 

Fritt att editera 
 
 



 
Före läsningen börjar kan vi prata om  
(anpassas efter barnen ålder i den aktuella gruppen): 
 
• Vad barnen tycker om att göra på sommaren / i parken? 
• Hurdan är en bra kompis? Berätta om din kompis? 

Varför vill du leka med hen? 
• Vilka husdjur känner du/ni?  
• Vilka fåglar känner du/ni till? 
• Har du sett en ko? Berätta om kon (hur stor är den; hur 

ser den ut; hur låter en ko; varför är det bra att det finns 
kor? Vad äter korna?) 

• Hur låter en kråka?  
 

• Har du hört berättelser om Mamma Mu? 
• Vilka berättelser? Kan du berätta lite om vad som 

hände i den boken? 
 

Om Mamma Mu –boken (tittar på pärmen): 
 
• Vem finns här på bilden? 
• Vad gör de? Vad händer det? 
• Vem är Mamma Mu’s bästa kompis? 
• Berätta lite om Mamma Mu – hurdan är hon? 
• Berätta om kråkan – hurdan är hen? 
• Tycker du om att åka rutschkana? Brukar KOR åka 

rutschkana?  
 
 

 
Ord att diskutera som förekommer i berättelsen: 

 
• Hage – hagen / kohage 
• Snår – Björksnår 
• Koskälla 
• Putta (Lyckas kråkan putta upp Mamma Mu?) 
• Flåsa (Hur ser kråkan ut när hon flåsar efter att ha 

puttat upp Mamma Mu) 
• Yr (När blir man yr? Varför blev Mamma Mu yr?) 
• Balansera (Varför måste Mamma Mu balansera på 

rutschkanan?) 
• Hasa sej (Hur gjorde Mamma Mu när hon hasade 

sej?) 
• Hornen slokade (Hur såg det ut då? Varför slokade 

Mamma Mu’s horn?) 
• Lyftkran – Domkraft – Pålkranar (Vad är det och 

var brukar det finnas sådana? Varför tänker kråkan 
att hen behöver dem?) 
 

Vad tyckte var bäst / roligast / tokigast i boken? 
 

Pyssel och lek – idéer: 
 
• Vi härmar Mamma Mu och Kråkan när du gör olika 

saker (pekar, puttar, pustar, flåsar, hasar osv) 
• Vad händer sen? Vad gör Mamma Mu och vad gör 

Kråkan? Vad säger barnen? 


