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BerättelSen
Sandra är en femåring som är allergisk mot sin mamma. Eller är det egentligen mam-
man som är allergisk mot henne? Alldeles säkert är i alla fall att de inte träffas så ofta 
som Sandra skulle önska. Och Sandra börjar fundera på hur hon ska lösa problemet.
Först söker hon hjälp hos doktorn, som bestämt påstår att man inte kan vara aller-
gisk mot sin mamma. Men när Sandra får dykutrustning i födelsedagspresent, och 
lånar mammans gummihandskar, kan hon tillverka ett perfekt allergiskydd! Sandra 
och hennes mamma kan vara tillsammans, nära varandra, igen.

Denna litet mystiska berättelse handlar om en ”vanlig” familj med ett ovanligt pro-
blem, i en ovanligt läcker filmisk form.Varje bild är som en karamell, musiken är 
medryckande och känslig, och Sandra absolut trovärdig i hela sitt känsloregister.
Filmen är som gjord för samtal om flera viktiga frågor.
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filmenS teman
Hur är det att längta efter en förälder? Oavsett om 
det beror på förälderns stress, arbete, eller frånvaro 
av andra orsaker, blir tomrummet ofta påtagligt och 
påverkar hela tillvaron för ett barn.

Kan ett barn ”ta saken i egna händer” och lösa svåra 
problem? Det hör kanske till ovanligheterna, men att 
få se och höra en berättelse där ett barn faktiskt gör 
det, kan kännas väldigt stärkande!

Sandra genomgår en kris; från sorg till beslutsamhet, 
över till ilska och klarhet och så till slut, lugn och gläd-
je, när problemet löst sig. Något de flesta femåringar 
upplever så gott som dagligen.

StreSS
Hemma kan de vuxna vara stressade ibland. Hur mär-
ker man det? Hur ser och hör vi att Sandras mamma 
är stressad? När känner du dig själv stressad? Hur 
känns det? Var i kroppen sitter stressen? Finns det 
stressiga stunder på förskolan? Prata om det, kanske 
kan ni tillsammans få lysande idéer, precis som Sandra,
för att minska det stressiga!
 

hJälP av huSdJur
Djur kan inte prata, men vi kan få hjälp av dem på 
andra sätt. Precis i början av filmen ser vi att Sandra 
tycker mycket om sin guldfisk, och det är när Sandra 
håller om guldfiskskålen som hon får idén som löser 
problemet. (Vi kan riktigt se när idén kommer, för 
lampan tänds ovanför hennes huvud!). Vad är det 
guldfisken har i sin skål som hjälper henne? Har du 
fått hjälp av ett djur någon gång då du haft problem?

arg muSik
Lyssna på musiken i filmen. När Sandra blir arg kom-
mer det extra mycket ljud av trummor. Vilket instru-
ment passar när man är glad? När man är ledsen? 
Pröva olika instrument och lyssna och känn hur de 
låter. Spela gärna in små filmer om känslor, och lägg 
på den ”rätta” musiken!

PlatSen du Bor På
Filmen börjar med en tecknad stad, där vi närmar oss 
Sandra som sitter i ett fönster och ritar. Gör en bild av 
hur DU sitter i ditt fönster i DITT hus, där DU bor. Är 
det många andra hus runt ditt hus? Är det parker, sko-
gar eller vägar där? Vad brukar du se på himlen? Ser 
du några djur? Bilar? Människor? Använd gärna både 
pennor, kritor, foton och färgbilder ur tidningar – gör 
ett collage!
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fÖrSlag På På introduktion
Sandra har en ovanlig allergi. Hon är inte allergisk mot katthår, eller damm, eller nötter. 
Hon är allergisk mot sin mamma! Men som tur är får hon en idé…


