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Sammanfattning
Den information som idag finns tillgänglig om pälsdjursallergi hos Astma och 
Allergiförbundet samt Mälarsjukhusets barnavdelning, riktar sig inte till barn som 
fått diagnosen. Informationen som förekommer är textbaserad och är avsiktligt 
menad för vårdnadshavaren. Därför undersöktes vad barn vill veta om pälsdjur-
sallergi samt vilket slags material och visuellt stöd barn i åldrarna sju till nio år 
behöver för att förstå sitt tillstånd. 

Den slutgiltiga produkten är en interaktiv trycksak som barnen kan lära sig av 
tillsammans med vårdnadshavaren, då god inlärning hos barn innebär aktivt del-
tagande. Trycksaken består i högsta grad av visuell information för att barnen ska 
kunna se sin sjukdom, trots att det är något abstrakt.

Genom litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer med sjukhuspersonal och lärare 
inom socialpedagogisk inriktning samlades kunskaper om målgruppen för att 
kunna åstadkomma ett lämpligt material. 

Efter att ha gestaltat ett förslag utfördes två olika typer av användartester på 
individer inom målgruppen, vilket är barn med allergi i den ålder som informa-
tionsmaterialet riktar sig till. Användartest ett indikerade hur barnen uppfattade 
de bilder som gestaltats. Syftet med användartest två var hur väl fungerande 
informationsmaterialets interaktion var, med hjälp av en pappersprototyp. Använ-
dartesterna visade att barnen till stor del förstod bildmaterialet samt uppskattade 
interaktionen.

Abstract 
The information currently available fore fur allergy in Astma och Allergiförbun-
det and Mälarsjukhusets children’s section, is not directed to children who are 
diagnosed. The information that appears is text based and is purposely meant for 
his and her parents and caretakers. Therefore, I examined what children wants to 
know about fur allergy and what kind of material and visual support children in 
age seven to nine years need to understand in their condition. 

The final product is an interactive booklet for children to learn together with their 
parents and caretakers, when the high level of learning in children involves active 
participation. The booklet consists in the highest degree of visual information for 
children to see their disease, although it is somewhat abstract. 

Knowledge about childrens learning skills and fur allergy was gathered thrue lit-
terature studies and intervjues with clinical stuff, researchers and teatchers with a 
social pedagogical approach.

Further two different types of user testing was performed among children with al-
lergies in the same age range as the informationmaterial was targeted to.  



The user test number one gave an indication on how children interpreted the imag-
es. The purpose of the user test number two was to get an indication on how well-
functioning the interactive part of the information material was, by using a paper 
prototype. In the result from the user test showed that children had understand the 
artwork and the estimated interaction.
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1. Inledning 
Arbetets första avsnitt handlar om underlaget till hela arbetet, vad informa-

tionsproblemet är och vilken målgrupp som informationen riktar sig till.
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1.1 Bakgrund
Redan för 120000 år sedan hade människan husdjur, då vargar tämjdes som man 
levde tillsammans med (Berg, 1996, s.4). Djuren har således levt tillsammans med 
oss människor i tusentals år men i nutiden kan inte alla människor leva tätt ihop 
med djur. Allergi mot pälsdjur har utvecklats hos människan.

Allergi mot pälsdjur är en allergiform som har ökat i samhället (Wickman, 2012) 
och allergiska sjukdomar bland barn har ökat kraftigt de senaste 20-30 åren (Lilja, 
2001, s.110). I Sverige har cirka 40-50 % av befolkningen pälsdjur, främst katter 
eller hundar. Närmare tio miljoner sällskapsdjur finns i Sverige och 15-20 % av 
Sveriges befolkning är pälsdjursallergiker (Egmar, 2005, s.29). De som tar be-
skedet om diagnosen pälsdjursallergi svårast, är sannolikt barnen. I barnens värld 
ser vi ofta djur, som karaktärer i sagor, leksaker, mönster på tyger och i undervis-
ningsmaterial. 

Verkliga djur finns i barnens tillvaro som husdjur samt inom olika fritidsakti-
viteter, såsom i ridsporten som är Sveriges näst största ungdomsidrott (Svensk 
ridsport, 2011). Det är tydligt att djuren har betydelse under barnens uppväxt. 
Intresset för djur finns hos dem från början, djuren är ingenting som de behöver att 
lära sig att tycka om (Folke-Fichtelius,1995, s.3). Som barn kan det vara svårt att 
förstå att ett djur kan göra dem sjuka.

1.2 Problembeskrivning
Det informationsmaterial om pälsdjursallergi som barnallergi avdelningen på 
Mälarsjukhuset har idag är textbaserat, vilket även Astma och allergi förbundets 
information om pälsdjursallergi är. Innehållet i båda informationsmaterialen är 
övergripande information om pälsdjursallergi, såsom information om hur mycket 
som krävs för att utlösa en allergisk reaktion, som information om allergivaccina-
tion. 

Eftersom djur har en så stor plats i barnens värld, är min hypotes att barn med 
pälsdjursallergi känner sig annorlunda jämfört med andra barn och att det dyker 
upp många frågor hos barnen när de får diagnosen. När familjen är hemma igen 
efter sjukhusbesöket, kanske barnet ställer frågor som vårdnadshavaren inte kan 
besvara. Eftersom djuren har en stor plats i barnens liv, är det sannolikt att barnen 
själva är i behov av ett informationsmaterial som beskriver sjukdomen på ett sätt 
som de förstår och intresserar sig för.

I detta arbete kommer jag att undersöka vilken information som barn med diag-
nosen pälsdjursallergi återkommande funderar på, samt vilket slags material med 
visuellt stöd informationen behöver för att barnen ska begripa sin egen sjukdom.
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1.3 Målgrupp
Målgruppen är barn i åldrarna sju till nio år. Eftersom informationsmaterialet ska 
förmedla barnens egna funderingar kring sin sjukdom kontaktade jag barnallergi 
avdelningen på Mälarsjukhuset samt Västerås lasarett, för att granska i vilken 
ålder som barn vanligtvis ifrågasätter sin allergi. Svaren var likartade, sex till elva 
år samt sex till tolv år.

Jean Piaget beskriver att mellan sju och tolv års ålder befinner sig barnets kogniti-
va utveckling i det konkret operationella stadiet (1968, s.60). Eftersom det konkret 
operationella stadiet överensstämmer med den ålder som barn börjar att ifrågasätta 
sin allergi, kommer barn som är sju till tolv år gamla att uppfatta informationen på 
liknande sätt, då de befinner sig i samma kognitiva utveckling. Sexåringar befin-
ner sig i ett annat kognitivt stadium än det konkret operationella stadiet och därför 
utgår målgruppen i detta arbete från och med sju års ålder. Informationsmaterialet 
kommer inrikta sig mot den lägre åldrarna av det konkret operationella stadiet, 
sju till nio år. Det är de som behöver det visuella stödet. De äldre barnen kan läsa 
själva och därmed begripa den information som finns tillgänglig i form av text. 
Barn till och med nio år kan oftast inte läsa helt själva (Odin, 1990, s.293). 

1.4 Inkludering och exkludering
Det informationsmaterial som undersökts från Mälarsjukhusets barnavdelning 
inriktar sig inte mot den direkta målgruppen, nämligen barnen själva. Det finns 
inte heller något material hos Astma och Allergiförbundet som riktar sig till barn. 
Materialet som finns till förfogande beskriver endast i text pälsdjursallergi över-
gripande och besvarar inte frågor som barnen själva vanligtvis funderar på. Därför 
vill jag inkludera de barn som ännu inte kan läsa själva till att förstå sin pälsdjur-
sallergi med hjälp av ett intresseväckande material och visuellt stöd.

1.5 Syfte
Syftet med arbetet är att åstadkomma en prototyp till ett informationsmaterial om 
pälsdjursallergi riktat till barn i åldrarna sju till nio år, för att de ska förstå sin päls-
djursallergi. Informationsmaterialet ska också fungera som ett interaktionsmaterial 
för att underlätta för vårdnadshavaren om barnet ställer frågor om allergin hemma.

1.6 Frågeställningar
•	 Vilket	slags	informationsmaterial	med	visuellt	stöd	behöver	ett	barn	i	åldern	

sju	till	nio	år	för	att	förstå	sin	pälsdjursallergi?
•	 Vilken	information	om	pälsdjursallergi	är	viktig	ur	barnens	perspektiv?
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1.7 Avgränsning
Eftersom inriktningen i mina studier är informativ illustration kommer fokus i 
arbetet vara den visuella informationen som behöver förmedlas till barnen. Text 
kommer nyttjas för att ge informationsmaterialet ett helhetligt intryck, men den 
visuella informationen är väsentligast. 

Arbetet ska visa ett förslag på en idé till informationsmaterial, dess helhet och 
innehåll. Dock avgränsar jag mig från att färdigställa informationsmaterialet till en 
färdig produkt.

Jag kommer inte beröra vad som händer inuti kroppens hos en pälsdjursallergiker. 
Detta för att min hypotes är att djuren är det viktiga i barnens ögon, inte vad som 
händer inuti kroppen. 

Arbetet omfattar inte kulturer i andra länder, med tanke på den tid som jag har till 
förfogande för arbetet (tio veckor). Materialet kommer att skapas för att finnas 
och verka inom Sverige vilket innebär jag kommer undersöka hur människor som 
lever i Sverige upplever materialet och den visuella informationen. Dock före-
kommer individer med annan kulturell och språkbakgrund i Sverige, vilket måste 
tas hänsyn till. 
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2.Teori
I teoridelen beskrivs tidigare forskning samt litteratur som är väsentligt för 

arbetet.
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2.1 Informationsdesign
Informationsdesign innebär att designa någon form av budskap med hjälp av ord, 
bilder, grafisk form samt ljud, ljus, rum och tid. Syftet med informationsdesign är 
att designa ett budskap där användaren ska begripa det som de studerar (Petters-
son, 2004, s.14-18).

2.2 Pälsdjursallergi
Allergi betyder förändrat reaktionssätt. Människans immunförsvar kan börja 
reagera på ämnen i vår omgivning som normalt sett är ofarliga. Detta leder till 
inflammationer i huden, näsan och luftrören, vilket vi benämner som allergi 
(Ortmark, 1997, s.14). En pälsdjursallergiker reagerar på de proteiner som djur 
utsöndrar från talgkörtlar, hudceller, saliv och urin. Proteinerna kallas för allerge-
ner. Allergenerna fäster i djurens päls och gör att även pälsen framkallar allergi. 
Symptomen framträder vid direktkontakt med djur eller indirekt via allergen som 
sprider sig via djurägares kläder eller hår samt lokaler där djur har vistats (Astma 
& Allergiförbundet, 2011, s.23). 

Ann-Charlotte Egmar har studerat hur livskvaliteten påverkas för familjer med 
barn som är pälsdjursallergiker. Egmars studie visar att barn med pälsdjursallergi 
upplever en försämrad livskvalitet. Barn med pälsdjursallergi upplever begräns-
ningar i vardagen då de måste undvika både direkt och indirekt kontakt med djur. 
Detta medför att barnen känner sig annorlunda jämfört med andra barn. Barn med 
pälsdjursallergi strävar efter en känsla av normalitet (2005, s.25-26). 45 barn som 
reagerar på pälsdjur, men även pollen och födoämnen, fick besvara om de känner 
sig annorlunda jämfört med andra barn, varav 25% av barnen svarade ja (Egmar, 
2005, s.20).

2.3 Barns inlärning 
Det som gör att barn uppfattar omvärlden annorlunda mot vad en vuxen gör, är 
bland annat skillnaden på erfarenheter och kunskap. Barn har en allmän brist på 
erfarenheter och kompetenser i jämförelse med en vuxen människa (Wood, 1998, 
s.46). De tidigare erfarenheter som finns bevarade hos barnen ger seendet en inne-
börd (Pettersson, 1981, s.49).

Barn kan behöva konkret eller perceptuellt stöd för att kunna koncentrera sig när 
någonting ska förklaras (Wood, 1998, s.101). Vuxna kan också fungera som ett 
stöd under barns inlärning, de fungerar som en expert. Vuxna har mer allmänna 
erfarenheter än vad ett barn besitter. När den vuxna hjälper ett barn att förstå nå-
gonting, leder det till att barnen börjar se regelbundenheter och få struktur på sina 
egna erfarenheter. Utan den vuxnas stöd kan barn få svårt att veta vad som ska 
göras och vad de ska rikta sin uppmärksamhet mot. Den vuxna kan leda barnens 
uppmärksamhet mot det som är av relevans för stunden (Wood, 1998 s.110). Den 
vuxna kan få barn att förstå helheten så inte barnen fastnar i detaljer och få barn 
att organisera sin aktivitet. Därmed hjälper den vuxna barnet att begripa saker som 

6



de inte skulle klara själva, utan den vuxnas erfarenheter (Wood, 1998, s.111-112).

Att endast be ett barn att att vara uppmärksamma, koncentrerade och att lära sig 
någonting är inte givande. För att ett barn ska vara uppmärksamt, koncentrerat och 
minnas är någon form av aktivitet gynnsam (Wood, 1998, s.93). 

För att inte överväldigas av information kan vi människor endast ta till oss en viss 
mängd åt gången. I situationer där barn är obekanta och osäkra är de sämre på att 
uppmärksamma, minnas samt reagera på händelser än vad en vuxen människa 
är. Ett barn som är fem år kan skilja på fem olika enheter medan en vuxen kan 
skilja på fem till nio enheter. Om det är flera enheter än fem för ett barn kan de 
ha svårt att bearbeta och minnas all information, då minnet inte har kapacitet till 
att hantera hela mängden av informationen. Samma gäller för en vuxen, men med 
fem till nio enheter. Barn kan skilja på lika många enheter som en vuxen när de är 
omkring åtta år. Olika enheter kan förslagsvis vara objekt, avdelningar eller färger 
(Wood, 1998, s.44-45).

Målgruppens kognitiva utveckling befinner sig i det konkret operationella stadiet 
och under detta stadium är det karakteristiskt att barn lär sig att förstå. Tänkandet 
har gått ifrån att vara statiskt till att bli dynamiskt. Barnens tänkande är under 
det konkret operationella stadiet mera kritiskt än vad det har varit tidigare i livet 
(Wedel-Brandt, 1990, s.68).

2.4 Barns bilduppfattning
Seendet är människans viktigaste perceptuella förmåga, synen är det sinne som 
har störst kapacitet att samla information. Rörelser och förändringar i en bild är 
det som drar till sig ögats uppmärksamhet (Karlsson & Lövgren, 2001, s.53-54). 

Människan identifierar objekt snabbast om de presenteras i den kanoniska vin-
keln. Den kanoniska vinkeln innebär den vinkel där objekt lättast kan identifieras 
genom att de betydelsefulla partierna på ett objekt är synliga (Ware, 2008, s.111). 

Att urskilja generella strukturer är något som är medfött hos oss människor. Ge-
nerella egenskaper i en bild är viktigare än detaljer när vi människor ska uppfatta	
visuell information, vilket är av ännu större vikt hos barn än vuxna. Ett foto kan 
innehålla onödiga detaljer med för mycket information som förvirrar barnets upp-
fattning av bilden, därför föredras illustrationer som visuell information. Det som 
inte är i centrum i bilden kan tas bort när man illustrerar, men en kamera fångar 
alla detaljer. Både de nödvändiga och de onödiga (Elboj, 1986, s.114-115). 

Beverley Millner (Lee) Bisland (2010, s.80 ff) menar att vi människor kan lära 
oss, minnas och kommunicera via visuella verktyg. De erfarenheter vi människor 
redan besitter kan vi förknippa med ny information som leder till nya erfarenheter. 
Givetvis tolkar även barn bilder utifrån de erfarenheter som de besitter sedan tidi-
gare. Bisland undersökte hur barn i första till sjätte klass tolkar bilder utifrån sina 
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tidigare erfarenheter. Studien visade att yngre barn (första till tredje klass) beskri-
ver exakt vad de ser i bilderna, utan att gå in på det som är unikt eller att skapa en 
mening av bilden.
 
Mary E Baumann, M Patricia Massicotte samt Lynne Ray har studerat hur illus-
trationer kan hjälpa barn att förstå sin sjukdom som lider av trombos. Författarna 
menar att genom att förklara någonting abstrakt, i detta fall en sjukdom, med hjälp 
av en konkret upplevelse (vilket är illustrationerna) hjälper det barn att förstå sin 
sjukdom på ett meningsfullt sätt. Barnen kan förstå sitt tillstånd bättre när de ”ser” 
sjukdomen konkret. Läromedlet måste beskriva det som barnen vill veta om sitt 
tillstånd för att intresset ska fångas och bevaras. Illustrationer som är väl utfor-
made och beskrivande hjälper barnen att organisera informationen som kan lagras 
i långtidsminnet och därefter hämtas vid behov (Baumann, Massicotte & Ray, 
2007, s.201 ff).

Rune Pettersson är professor inom informationsdesign och menar att följande är 
gynnande att tänka på när man skapar bilder till barn; 

• klarhet och tydlighet
• framställa illustrationer med sitt mest karakteristiska utseende
• färger föredras framför svart/vita bilder
• fram till åtta års åldern föredras tydlighet framför naturlighet (1981, s.52)
• formen är viktigare än färgen för barn äldre än sex år (1981, s.81)
• för att ge hög inlärningseffekt ska bilden inte innehålla onödiga detaljer
• verklighetstrogna bilder uppskattas ofta i informationsbilder (1981, s.90)
• mjuka former är tilltalande (1981, s.82)
• Händelseförlopp skildras bättre i en serie av bilder än i endast en bild (1991, 

s.150)

Yvonne Eriksson är professor och forskningsledare vid Mälardalens högskola 
inom informationsdesign, även hon menar att inlärning bör ske via aktivitet. Att 
vara passiv och endast ta emot information är inte givande för inlärningen. Utifrån 
kognitiva aspekter menar Eriksson även att illustrationer i samband med lärande 
främjar inlärningen, genom att öka förståelsen och underlätta att minnas det man 
studerat (2009, s.49). 

Om användaren inte förstår vad som är det relevanta i bilden, har användaren 
svårt att tolka bildens innebörd (Eriksson, 2009, s.125). Eriksson menar precis 
som Pettersson att formen är viktig för bilduppfattning. Om bilden överensstäm-
mer med verkligheten ökar möjligheten till att identifiera vad bilden representerar 
(2009, s.138). Bilder i lärande syfte bör alltid ha en bildtext för att bildens mening 
ska tolkas korrekt (Eriksson, 2009, s.162).

8



2.5 Färg
Genom färg kan innehållet i information struktureras. Färgkodning innebär att 
exempelvis olika avsnitt har olika färger, vilket kan hjälpa användaren att hitta rätt 
(Bergström, 2009, s.258).

Peter Johansson är författare till kapitlet Färg och form i boken Bild & form för 
informationsdesign. Johansson menar att man alltid bör sträva efter att skildra 
verkligheten i en färgsättning, men det behöver inte innebära fotorealism. Om 
bilden blir för realistisk kan användaren istället få svårt att begripa vart fokus ska 
riktas (2004, s.80). Colin Ware menar att färgerna svart, vit, röd, grön, gul och blå 
är basfärger över hela världen (2008, s.70). För att inkludera de människor som 
lider av färgblindhet ska man undvika kombinationen av färgerna röd och grön. 
Omkring tio procent av alla män är färgblinda (Johansson, 2004, s.81).

2.6 Källkritik
Jag är medveten om att vissa av mina källor kan verka förlegade om man ser på 
vilket år som är utgivningsåret. Exempelvis är Barnets själsliga utveckling av 
Jean Piaget utgiven 1968. Även om källan är från 1968, har jag uppmärksammat 
att Piagets teorier om hur barns tänkande och lärande är återkommande i de flesta 
verk inom inlärning hos barn. 

Även vissa källor om hur barn uppfattar bilder kan verka förlegade, med tanke på 
utgivnings år. Men författaren till litteraturen, Rune Pettersson, är professor inom 
informationsdesign som har publicerat flera verk inom ämnet. Källor gällande hur 
barn uppfattar bilder tolkar jag som ett begränsat område då information om detta 
varit komplicerat att finna, därav de äldre källorna. Jag har fått detta bekräftat ge-
nom Yvonne Eriksson som är professor och forskningsledare inom informations-
design. Hon påstår följande;

” ytterst begränsad forskning har behandlat pedagogiska bilder och det saknas idag grund-
läggande teorier om vilka effekterna är av den visuella representationen, det vill säga hur 
och vad man kan förvänta sig av bilden som kunskapskälla” (2009, s.162).

Eftersom dokumenterade källor om hur barn uppfattar bilder verkar vara så ringa 
förlitar jag mig på även de äldre verk som har studerats. Min hypotes är att barns 
bilduppfattning inte bör ha utvecklats omfattande efter de verk som studerats, då 
det varit komplicerat att finna nedskrivna källor.
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilka tillvägagångssätt som använts och varför.
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3.1 Kvalitativa intervjuer 
För	att	få	förståelse	för	vad	som	är	betydelsefullt	ur	barnens	perspektiv	när	de	fått	
diagnosen	pälsdjursallergi	samt	hur	barn	lär	på	ett	effektivt	sätt,	utfördes	kvalitati-
va	intervjuer	med	experter.	Med	kvalitativa	intervjuer	går	man	in	på	djupet	i	några	
få	enheter,	istället	för	på	bredden.	Man	strävar	efter	att	få	en	helhetsbild	genom	
några	få	punkter	som	man	är	intresserad	av	(Holme	&	Solvang,	1996,	s.88).	Ge-
nom	en	kvalitativ	intervju	sätter	sig	intervjuaren	in	i	den	intervjuades	synsätt	och	
de	erfarenheter	som	den	intervjuade	har	(Carlsson,	1991,	s.31).	Intervjuer	utfördes	
därför	med	experter	som	genom	sina	yrken	besitter	kunskaper	och	erfarenheter.	
De	personer	med	expertkunskaper	som	intervjuats	är;

•	 Allergisjuksköterskor	på	Mälarsjukhusets	barnavdelning		
•	 Magnus	Wickman,	professor	inom	pediatrisk	allergologi	på	Karolinska	sjukhu-

set	
•	 Lärare	inom	Barn	och	fritidsprogrammet,	socialpedagogisk	inriktning

Informationsmaterialet	ska	urskilja	det	betydelsefulla	ur	barnens	perspektiv	och	
experter	är	de	lämpligaste	informanterna	att	intervjua.	Under	de	tio	veckor	som	
arbetet	är	disponibelt	till	finns	inte	tid	för	att		samla	in	och	sammanställa	generella	
svar	från	målgruppen,	barnen	själva.	Det	skulle	inte	ge	ett	tillförlitligt	svar,	då	ett	
stort	antal	allergiker	skulle	behöva	kontaktas	för	att	kunna	dra	en	generell	slutsats	
av	vad	som	är	vanliga	frågor	hos	pälsdjursallergiska	barn.

3.1.2 Intervjuteknik
Intervjuteknik bygger på öppna frågor och aktivt lyssnande (Häger, 2001, s.59). 
För att få ut mesta möjliga data som är användbar från de intervjuade, är det vik-
tigt att rätt sorts frågor ställs och att den intervjuade talar. Rollen som intervjuare 
är att lyssna och hjälpa den intervjuade till att tala. 

3.2 Användartest
Användartester utfördes för att se om bilder samt interaktion fullgjorde sin funk-
tion eller om det fanns brister i det material som producerats. Under en observa-
tion ska man titta, lyssna och fråga för att få reda på vad som egentligen sker 
(Holme & Solvang, 1997, s.110).

Observationerna var öppna, användarna visste om att de observerades samt att 
handlingar studerades (Holme & Solvang, 1997, s.110-111). Holme och Solvang 
beskriver att det inte är bra om de observerade ständigt blir påmind om observatö-
ren (1997,s.116). För att inte konstant anteckna användes därför en ljudupptagare. 

3.3 Etik 
Innan intervjuerna inleddes omtalades etiska krav för den intervjuade. Jan Trost 
redogör för att dessa etiska krav ska framställas inför en kvalitativ intervju;
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• Vad det är jag gör (tar fram ett informationsmaterial samt skriver en tillhö-
rande rapport)

• Varför jag gör intervjun (för att få expertkunskaper)
• Om de vill vara anonyma
• Att jag har tystnadsplikt
• Att den intervjuade kan välja att avbryta eller inte svara på en fråga (2010, 

s.126-127).

Inför observationerna underrättades också användarna och dennes målsman etiska 
krav;

• Jag har tystnadsplikt, vilket innebär att ingen utomstående kommer kunna 
förstå att det är just ni som har deltagit i användartestet. 

• Att de får vara anonyma. Inget som är igenkännande för dem, som exempelvis 
namn, anges (Trost, 2010, s.61) 

• Både den vuxna och barnet tillfrågades om de var villiga till att delta i under-
sökningen. Även om vårdnadshavaren godkänner barnets deltagande måste 
även barnen själva godkänna deltagandet (Trost, 2010, s.124).

Under intervjuerna ville allergisjuksköterskan och läraren vara anonyma och 
därför benämns de endast vid titel. Detta för att jag har tagit ställning till att de 
inte ska kunna utpekas som den intervjuade (Trost, 2010, s.128) då de vill vara 
anonyma. Användarna från användartesterna benämns genom kön och ålder för att 
inte identiteten ska kunna urskiljas.

Under observationerna samt de intervjuer som inte var telefonintervjuer användes 
en ljudupptagare. Att använda en ljudupptagare under en intervju har som fördel 
att man kan koncentrera sig på frågorna och svaren, utan att behöva fokusera på 
att hinna med att anteckna (Trost, 2010, s.73). Samtliga informanter och använ-
dare tillfrågades innan intervjun inleddes om det gick bra att bli inspelad, vilket 
det gjorde. 

3.4 Stilanalys
Böcker till barn i åldern sju till nio år har studerats, för att se vilket manér och på 
vilken detaljnivå som barn är vana vid gällande bilder.

Illustrationer i böcker som studerats går under kategorin kropp och hälsa. Detta 
för att se hur bilder inom det slaget är illustrerade i tidigare utgivna verk. Exempel 
på böcker är Varför är blodet rött av Berndt Sundsten och Jan Jäger samt En resa 
genom kroppen av Richard Walker.
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Exempel från boken Varför är blodet rött.

Eva Dahlin är ansvarig förläggare för bilderböcker på Bonniers bokförlag. Hon 
kontaktades för att ta reda på hur de resonerar kring bildval till barn i åldern sju 
till nio år, då jag upplever det som svårt att finna nutida källor till hur barn uppfat-
tar bilder. Eva svarade följande;

” I en faktabok är det viktigt att illustrationen återges korrekt. Bilduppfattning i den 
åldern tänker vi inte på så mycket. Vi har sällan diskussioner av att barnen inte klarar av 
att avläsa bilderna, för en sju till nio åring är det inte svårt att avläsa detaljer. Det handlar 
mera om tycke och smak, där det kan vara allt från naivistiskt till naturtroget. Barn är 
vana bildläsare nu för tiden för de är uppväxta med bilder i böcker, film, tv och likande. 
Rena färger och manér är viktigare för de mindre barnen.”

Interaktiva böcker som exempelvis Fantastiska upptäckter - Kroppen av Steve 
Parker innehåller pop-upp bilder, flikar, snurror och luckor. Solsystemet och Di-
nosaurie museet är två andra interaktiva böcker av Ian Graham och Dr Jen Green 
som har granskats för att få inspiration. 

Enligt Pernilla Jantscher, bibliotekarie på Eskilstunas stadsbibliotek, är interaktiva 
och så kallade pop-upp böcker populärt bland barn idag. Om den respons bibliote-
ket fått på denna typ av böcker uttalar sig Pernilla följande;

” Interaktiva böcker och pop-upp böcker är moderna nu, mycket för att 3D är populärt. 
Barn  är fascinerade av dem och kan studera böckerna hur länge som helst, även om de 
inte är intresserade av själva ämnet”.
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4. Genomförande
I detta avsnitt beskrivs hur metoderna genomfördes och varför, samt bild-

processen från skiss till färdig bild.
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4.1 Expertintervjuer
Den intervjuade måste ha ett skäl för att delta i intervjun (Carlsson, 1991, s.34). 
När  intervjuerna förbereddes ställde jag mig frågan vad just den personen som 
ska intervjuas kan ha att berätta, som berör mitt arbete.
Det jag ville få ut av de olika informanterna var;

• Kunskaper om pälsdjursallergi  
• Hur barn med pälsdjursallergi förstår sin egen sjukdom 
• Hur barn lär och blir intresserade av att lära 

Intervjufrågor i en kvalitativ intervju ska vara enkla och raka, vilket kan ge inne-
hållsrika svar (Trost, 2010, s.25). Jag tänkte på ordval och formuleringar när jag 
utformade intervjufrågorna samt avstod från att använda dubbla frågor i en fråga. 
Detta för att den intervjuade ska minnas hela frågan (Häger, 2001, s.64). 

Frågorna som ställdes var inte ledande frågor för då kan intervjun påverkas av 
mina egna hypoteser, de formulerades som öppna frågor vilket gör att den inter-
vjuade behöver förklara eller utveckla sitt svar. De flesta frågorna inleddes med 
frågeorden vad, hur eller varför, för att frågan ska vara öppen (Häger, 2001, s.61-
64). 

Häger menar frågor som kan leda till ja och nej svar bör undvikas, för om den 
intervjuade är tillbakadragen kommer inte intervjun ge någonting (2001, s.60), 
svaren blir korta och slutna. Vissa av mina frågor kunde leda till ja och nej svar, 
därför hade jag en uppföljningsfråga till dessa frågor. Exempelvis; Har du upp-
märksammat någon information till barn som du upplevt som bra? När den inter-
vjuade svarade ja, bad jag dem utveckla svaret genom att svara på vilken informa-
tion det var och varför den var bra. 

Enligt Trost ska man inte avbryta den intervjuade, även om personen inte säger 
någonting omedelbart (2010, s.85). När den intervjuade gjorde pauser hade jag 
därför tålamod och väntade in att den intervjuade skulle fortsätta att prata.

Två av intervjuerna, intervjun med Magnus Wickman (allergiläkaren) samt lära-
ren var telefonintervjuer. Jag är medveten om att en telefonintervju inte är mest 
lämplig för att få djupare svar (Trost, 2010, s.42), men för att vara ekonomisk med 
tiden var telefon lämpligaste alternativet. Dessutom var syftet med mina inter-
vjuer att genom experter få kunskaper som berör målgruppen. Eftersom intervjun 
inte handlade om personerna själva anser jag att en telefonintervju ändå fyller 
sin funktion, då jag inte var ute efter personliga svar. Reaktioner och gester går 
förlorade genom en telefonintervju, vilket hade varit viktigare om frågorna varit 
personliga. Detta var inte lika viktigt nu när syftet med intervjuerna var de inter-
vjuades expertis och inte personliga frågor. 
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I den första frågan som ställdes till intervjupersonerna fick de prata fritt om något 
som var kopplat till det ämne som intervjun handlade om. Detta för att de första 
frågorna i en intervju kan vara avgörande hur hela intervjun kommer att gå. Börjar 
man på ett komplicerat sätt kan det var svårt att få den intervjuades tillit resten av 
intervjun (Trost, 2010, s.84). Den första frågan formulerades därför som enkel, ur 
den intervjuades synpunkt, för att få den intervjuade att slappna av. Exempelvis 
var den första frågan till Allergisjuksköterskan; Vad är det första du tänker på när 
jag säger barn och pälsdjursallergi? Eftersom frågan också var så öppen kunde 
svaret även leda till någonting jag själv inte skulle ha tänkt på (se bilaga 8.1).

4.1.2 Analys av intervjuer
En analys innebär att tolka en företeelse som har undersökts (Holme & Solvang, 
1996, s.141). Nedan kommer jag att beskriva hur jag tolkat den data som intervju-
erna gav.

De mest återkommande funderingarna hos barn i förhållande till sin pälsdjursal-
lergi har sammanställts efter de kvalitativa intervjuerna med allergisjuksköterskan 
samt allergiläkaren Magnus Wickman. Det viktigaste ur barns perspektiv är inte 
vad som händer med dem själva, djuren ligger i fokus samt hur det blir i vardagen. 
Innehållet i informationsmaterialet är därför följande;

• Förloppet av överförningen av allergen från djuret till människan
• Vilka djur som är allergisäkra och därmed en allergiker kan ha
• Vad barnen ska tänka på i skolan
• Vad barnens ska tänka på hemma 
• Åtgärder för att undvika allergisk reaktion/vad man gör vid utbruten reaktion

Det mest väsentliga som intervjun med läraren gav var att bekräfta att barn lär sig 
genom att vara aktiva och att det är bra om en vuxen kan utföra aktiviteter tillsam-
mans med barnen, för då växer de. Läraren menar att barn i den ålder som mål-
gruppen befinner sig i kan också vara väldigt självkritiska och det kan var känsligt 
att vara avvikande från andra barn. Eftersom det kan vara känsligt att vara udda 
bevisar det att barn med pälsdjursallergi kan känna sig annorlunda om de jämför 
sig med barn utan allergi. Därför är det viktigt att informationsmaterialet förklarar 
för dem vad det är hos djur som de reagerar på så de förstår att det inte är de som 
är annorlunda, utan att de reagerar på ett ämne. Läraren påpekade också att an-
siktsuttryck är något som barn är väldigt uppmärksamma på. Det är viktigt att se 
om en kompis är glad eller ledsen och de ser direkt i en bild om karaktären är glad 
eller ledsen.
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4.2 Stilanalys
Under stilanalysen studerades illustrationer i tio böcker om kropp och hälsa samt 
fem interaktiva böcker. Stilanalysen indikerar att illustrationer till barn i åldern sju 
till nio år kan vara relativt komplicerade och manéret behöver inte vara avskalat 
för att de ska begripa. Vissa böcker som har studerats innehöll rikligt med detaljer 
och de används idag. Böcker där barnen får vara aktiva och ideligen upptäcka nya 
ting är uppskattat.

4.3 Skissprocess
När de kvalitativa intervjuerna var analyserade och informationsmaterialets inne-
håll var färdigställt skissades det fram olika förslag för att få fram budskapet som 
materialet ska förmedla. 

Frimärksskisser användes för att ta fram olika varianter av idéer på materialets 
form.

Enkel skiss på förslag av materialets innehåll.
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Sedan skissades arbetsskisser för att komma fram till illustrationernas utseende. 
Nedan visas exempel på en arbetsskiss som beskriver  vart allergener finns i djur. 
En idé var att ett förstoringsglas skulle ringa in de områden där allergener före-
kommer hos djur. Även om idén är underhållande, finns risken att barnen skulle 
ha svårt att förstå fokus i bilden med onödiga detaljer. Yvonne Eriksson menar att 
om ett barn inte förstår vad som ska betraktas i en bild, så är det svårt att förstå 
bildens mening (2009, s.125). 

Skissarbete på vart allergen finns inuti djur.

Överföringen av allergen från pälsdjur till människa är en av de bilder som kräver 
mest visuellt stöd. Anledningen är att allergen är något abstrakt, det kan vara svårt  
att tänka sig hur något som inte syns ändå finns där. Därför har jag gjort allergenet 
synligt i bildmaterialet. Till en början menade jag att visa överförningen av al-
lergen i en enda stor bild, men Rune Pettersson menar att barn uppfattar händelse-
förlopp bättre i en serie av bilder (1991, s.150) vilket har applicerats på alla bilder 
som beskriver ett förlopp.

Eftersom barn lär sig genom att vara aktiva (Wood, 1998, s.93) måste informa-
tionsmaterialet innehålla någon form av aktivitet. Digitala verktyg är populära 
inlärningsverktyg idag (se bilaga 8.1) men man kan inte räkna med att alla män-
niskor har en egen dator hemma. Alla människor kan däremot få allergi. Ett 
digitalt informationsmaterial är alltså inte aktuellt då alla barn ska kunna använda 
informationsmaterialet. Olika idéer på interaktion skissades för att testa vilka olika 
interaktionsmöjligheter som var mest lämpliga för de olika bilderna. 
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Skissarbete, en snurra kan gör att användaren endast behöver fokusera på en bild 
åt gången.

4.4 Storyboard
En  storyboard sammanställdes för att beskriva vilka sidor som informationsmate-
rialet kommer att innehålla (se bilaga 8.4). En storyboard innebär ett tecknat ma-
nus som ruta för ruta förmedlar det tänkta budskapet (Bergström, 2009, s.41-43). 
Innehållet har delats upp i olika avsnitt genom en färgkodning  Det är endast fem 
avsnitt då barn behärskar att skilja på fem enheter när de är under åtta år (Wood, 
1998, s.45) vilket vissa i målgruppen är. Informationen är strukturerad i fem kate-
gorier för att inte informationsmängden ska bli för mastig för en sjuåring. Förstår 
sjuåringar begriper också åtta och nioåringar.

4.5 Användartest
Användartestet inleddes med att berätta vad jag gör och varför, för att sedan med-
dela att det inte finns några rätt eller fel svar, då människor har en tendens av att 
alltid vilja prestera bra när de testar en produkt (Jeffrey, 2008, s.4). Jag ville inte 
att användaren skulle känna press på sig att behöva prestera under användartestet. 

När användarna, barnen, tilltalades användes enklare ord för att undvika missför-
stånd. Exempelvis när jag berättade varför jag gör ett användartest uttryckte jag 
mig min ”sista skoluppgift” istället för ”examensarbete”. Jag försökte sätta mig in 
i barnets föreställningsvärld, vilket är viktigt för att kunna empatiresa med barnet 
(Trost, 2010, s.59).
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4.5.1 Inkludering och exkludering
Användartesten utfördes med barn av olika kön och kulturer för att återkoppla 
till temat inkludering och exkludering. Det lever människor från olika kulturer i 
Sverige och samtliga kan få allergi. Därför är det bra med testpersoner som skiljer 
sig från varandra inom målgruppen. En av testpersonerna har koncentrations svå-
righeter (ADHD), en annan härstammar från Iran och har därmed inte det Svenska 
språket till fullo. Både flickor och pojkar deltog i användartesterna.

4.5.2 Användartest ett
I användaretest ett testades tio bilder på två användare på Mälarsjukhusets barnal-
lergi avdelning. Användarna var i åldrarna sju samt nio år och hade med sig sina 
vårdnadshavare. De deltog i testet under sitt besök på allergimottagningen på 
Mälarsjukhuset. 

Anledningen till att bilderna testades på barn med allergi och astma är för att det 
är viktigt att bilderna testades på den verkliga målgruppen. Barnen är medvetna 
om hur det känns att vara allergisk och min hypotes är att de därmed är intressera-
de av att förstå bilderna. Bilderna handlar om dem själva, till skillnad från ett barn 
som inte har allergi och inte har någon egen nytta av att begripa bilderna.

Det var barnet som var aktivt och den vuxna var med som stöd till barnet under 
testet. Det var endast bilderna som testades och inte materialet i helhet, därmed 
hade den vuxne ingen specifik roll ännu eftersom text saknades. Under utprov-
ningen av bilderna var det jag själv som tog ”vårdnadshavarens roll” genom att 
jag kort berättade om vad för bild vi skulle titta på istället för att läsa den text som 
kommer finnas för vårdnadshavaren. Jag visade en bild åt gången och ställde två 
frågor till varje bild. 

Varje ny bild inleddes med frågan  vad tänker du på när du ser den här bilden? 
Då Sten-gösta Karlsson och Staffan Lövgren menar att frågan kan leda till att barn 
ska försöka förklara hur de uppfattar vad bilden föreställer (2001, s.49). Syftet 
med användartest ett var att se om barnen begriper bilderna och därför är den ovan 
nämnda frågan lämplig. Eftersom den är så öppen kan svaren bli vad som helst, 
vilket är passande för att få veta hur hur barn tänker om bilderna. De kanske inte 
alls förstår den som det är menat när den gestaltades.

Vidare ställdes en ny fråga till varje bild. Den bild som visar fem olika symptom 
som kan yttra sig hos en pälsdjursallergiker testades genom att barnen fick fem 
lappar där symptomet stod skrivet (hosta, eksem, snuva, kli i ögonen samt astma). 
Jag hjälpte till med att läsa vad som stod på lappen och barnen fick placera ut 
vilken lapp som hörde ihop med någon av de fem illustrationerna. Båda barnen 
lyckades med alla fem lappar på första försöket. Därav ger illustrationerna rätt 
uttryck.
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4.5.3 Analys av användartest ett
Testpersonerna	i	användartest	ett	var	passande	ur	ett	inkluderings	perspektiv.	Den	
ena	användaren	har	ADHD,	vilket	innebär	koncentrationssvårigheter.	Den	andra	
användarens	familj	kommer	ursprungligen	från	Iran.	Användaren	med	ADHD	
observerade	jag	som	livlig	när	denne	kom	till	allergimottagningen,	men	var	under	
användartestet	koncentrerad	på	de	bilder	som	visades	samt	de	frågor	som	ställdes.	

Den	användare	vars	familj	ursprungligen	kommer	från	Iran	var	intresserad	och	
upplevdes	inte	ha	några	svårigheter	med	att	begripa	bildernas	syfte,	även	fast	
denne	ursprungligen	inte	kommer	från	en	västerländsk	kultur.

Det uppmärksammades att en användare inte ville prata särskilt mycket. Denne 
visade mestadels sina svar genom att peka på bilderna och gestikulera. Det kan ha 
varit ljudupptagaren som störde eller så kan det också varit det situationen som 
gjorde användaren tillbakadragen.

Det som återkommande upplevdes svårt att begripa i bilderna under användartes-
terna var;

• Den bild som beskriver vart allergenerna sitter i pälsen. Hårstråna upplevdes 
som otydliga samt att användarna inte visste vad mjäll och talgfett innebär.

Illustrationen från användartest ett som beskriver vart allergen finns i pälsen. 
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• Den bild beskriver hur många barn som har allergi i en klass. Det upplevdes 
som problematiskt att identifiera vilka som är allergikerna. 

Fem barn av 30 har allergi i en klass.

Att döma av användartesterna på bildmaterialet borde de flesta barn inte ha några 
problem med att förstå bildernas ändamål, då ett barn som har svårt att koncen-
trera sig samt ett barn som inte har svenska som först språk inte har några större 
svårigheter med att begripa bilderna.

4.5.4 Användartest två
Informationsmaterialet bör vara interaktivt, eftersom Wood menar att barn lär sig 
genom att vara aktiva (1998, s.93). Under det andra användartestet testades därför 
materialets interaktion. Användartestet utfördes med hjälp av en pappersprototyp.

Exempel ur pappersprototypen.
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Endast en del av informationsmaterialet utprovades för att interaktionen är den 
samma i hela informationsmaterialet. Interaktionen består av luckor, snurror, flikar 
man kan dra i samt bilder där användaren ska söka och hitta. Om användarna kan 
använda dessa funktioner på ett ställe kommer de också att fungera på resterande 
i materialet, då funktionen är enhetlig. Alan Cooper är författare till boken About 
face three, han menar att följande punkter är viktiga att ha i åtanke när man utpro-
var någonting interaktivt;

•	 First-time	used	and	discoverability	–	are	common	items	easy	for	new	users	to	find?	
Are	intructions	clear?	Are	instructions	necessary?

•	 Effectiviness	–	Can	customers	efficently	complete	specifik	tasks?	Are	they	makin	miss-
teps?	Where?	How	often?	(2007,	s.71)

Barnen	som	deltog	i	andra	användartestet	var	av	olika	kön	för	att	inkludera	båda	
könen.	Båda	barnen	och	dess	vårdnadshavare	fick	till	att	börja	med	använda	mate-
rialet	som	det	kommer	att	fungera	i	verkligheten,	för	att	låta	mig	se	hur	användar-
na	skulle	tillämpa	materialet	i	vardagen.	Vårdnadshavaren	läste	texterna	från	första	
sidan	till	sista	sidan	och	barnet	var	aktivt,	det	vill	säga	öppnade	luckor,	snurrade	på	
snurror,	drog	i	flikar	samt	sökte	i	bilden	och	svarade	på	en	fråga.	Efter	att	ha	obser-
verat	dem	ställde	jag	frågor	för	att	se	hur	de	förstår	och	hittar	i	materialet.	

4.5.5 Analys av användartest två
Av användartestet att döma är interaktionen till större del väl fungerande, utan 
några omfattande problem. De problem som uppstod var återkommande hos båda 
användarna.

Jag observerade att barnen öppnade luckor i materialet trots att vårdnadshavaren 
inte läst färdigt texten, men detta anser jag vara positivt. Barnen var intresserade 
och nyfikna på materialet och mindes symbolerna från första sidan.

De justeringar som behöver göras i materialet efter användartestet beskrivs nedan;

• Båda barnen hade svårt att finna vart finna vart information finns om hur en 
allergen ser ut i materialet. Under utprovningen fanns bilden av allergenen på 
samma sida som symbolerna över de tre olika interaktionsmomenten. Efter-
som allergener är orsaken till allergin och viktig att förstå behöver den tydlig-
göras för att inte förbises.

• Bilden som visar hur allergener överförs från djur till människa innehåller två 
moment på samma sida, både dra i en flik och öppna en lucka. Båda använ-
darna hade problem med att förstå vilket moment som ska göras först.
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Allergen överförs till människan.

•	 Pappersprototypen	innehöll	en	lucka	med	samma	format	som	prototypen	själv,	
användarna	uppfattade	inte	detta	som	en	lucka.

Husfasaden uppfattades inte som en lucka i prototypen.

•	 Där	det	finns	en	lucka	sitter	texten	på	insidan	av	luckan	på	vissa	ställen.	Detta	
iakttogs	som	förvirrande.	

•	 Användarna	hade	även	svårt	att	minnas	ordet	allergen.
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allisar på, som yr runt i luften.



5.Slutsats och designkoncept
I detta avsnitt kommer jag återge ett förslag på vilken sorts informations-

material som arbetet resulterar i samt tankarna bakom gestaltningen.
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5.1 Slutsats
Frågeställningen löd; 
• Vilket slags informationsmaterial med visuellt stöd behöver ett barn i åldern 

sju till nio år för att förstå sin pälsdjursallergi?
• Vilken information om pälsdjursallergi är viktig ur barnens perspektiv?

Jag har kommit fram till att det informationsmaterial som lämpar sig för målgrup-
pen är en interaktiv trycksak som barnen kan ta med sig hem från sjukhuset, där 
bilden är den huvudsakliga informationsbäraren. Text finns även för att vårdnads-
havaren ska kunna förtälja rätt information till barnen, då Yvonne Eriksson menar 
att bilder i lärande syfte alltid ska ha en bildtext för att bildens mening ska tolkas 
korrekt (2009, s.162). Det som barn vanligen funderar på kring sin pälsdjursallergi 
är hur det blir med djur och hur det blir i vardagen. Under rubriken bildmaterial 
kommer jag visa innehåll och manér, det visuella stöd som har skapats för att bistå 
barnens behov av information.

Trycksakens form kommer vara ett kvadratiskt häfte 210 x 210 mm. Häftet ska 
vara lätt att bära med sig, men inte för litet för bilderna måste klart och tydligt 
kunna urskiljas. Även om digitala läromedel såsom datorer är omtyckt bland barn 
idag, kan man inte anta att alla har en egen dator hemma. Då alla måste kunna 
använda materialet är en trycksak lämpligare för att inkludera alla allergiker.

Det är samma karaktär som är pälsdjursallergisk på alla i bilder i materialet för 
att barnen ska känna igen karaktären som allergiker. Oftast tar människor parti 
för den person som är utsatt i en berättelse och identifierar oss med den personen 
(Bergström, 2009, s.20).

Bilderna är inte naivistiska utan mera naturalistiska för att verklighetstrogna bilder 
uppskattas ofta av barn i informationsbilder. Formen på de illustrerade objekten 
har gestaltats noggrant för att formen är viktigt för barnens tolkning av bilden 
(Pettersson, 1981, s.81-90) samt att Yvonne Eriksson menar att ju mer lik illustra-
tionen är verkligheten, desto mera ökar möjligheten för att identifiera illustratio-
nen (2009, s.138). 

Interaktiviteten innebär att användaren får lyfta på luckor, snurra på snurror, dra 
i flikar samt söka och hitta i bilden efter något specifikt som efterfrågas i texten 
genom vårdnadshavaren, Syftet med interaktivitet är att barnen ska delta aktivt 
samt själv kunna välja och styra i innehållet. I en interaktiv produkt stimuleras 
användaren att använda flera sinnen vilket påverkar upplevelsen av materialet 
(Bergström, 2009, s.27). 

För att användaren ska känna att häftet är menat för just dem, används ordet du. 
Användaren ska känna att informationen tilltalar just dem.
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Det är rörelser och förändringar i en bild som drar till sig ögats uppmärksamhet 
(Karlsson & Lövgren, 2001 s.53-54) därav kommer barnen bli intresserade av de 
förändringar som sker när de använder de interaktiva medel som finns i häftet el-
ler upptäcker de förändringar som finns i bilderna. De användartester som utförts 
styrker att förändringar genom bild och rörelser fyller sin funktion, då barnen var 
aktiverade och intresserade.

För att skapa en känsla av form och volym finns en viss detaljnivå i illustrationer-
na, men onödiga detaljer kan förvirra mer än att vara till stöd (Pettersson, 1981, 
s.90) därav finns inte några detaljer i bakgrunden. Användaren ska endast fokusera 
på det som är relevant, det som är i fokus ska vara klart och tydligt. I bakgrun-
den finns enbart en färgton för att färgkoda kapitlens innehåll. Det är endast fem 
avsnitt då barn behärskar att skilja på fem enheter när de är under åtta år (Wood, 
1998, s.44) vilket vissa i målgruppen är. Färgkoderna är;

• Blå - symboler i materialet
• Grön - överförningen av allergenen till människan
• Röd - åtgärder vid allergi
• Orange - vad man ska tänka på i skolan
• Gul - vad man ska tänka på i hemmet

Färgkoderna

5.2 Teknisk konstruktion
Informationsmaterialets	tekniska	konstruktion	har	inte	berörts,	då	fokus	i	arbetet	
är	materialets	innehåll	samt	funktion.	Genom	inspiration	från	tidigare	produce-
rade	böcker	är	jag	medveten	om	att	interaktiva	trycksaker	existerar	och	fungerar.	
Inverkan	på	hur	informationsmaterialet	tekniskt	skulle	framställas	kommer	inte	att	
beröras.	Andra	producerade	lösningar	av	interaktiva	trycksaker	finns,	därav	är	det	
möjligt	att	framställa	informationsmaterialet.

5.3 Bildmaterial
Nedan kommer jag diskutera hur bilderna avsiktligt illustrerats för att målgruppen 
ska begripa dem.

5.3.1 Blå kapitlet – vad är du allergisk mot?
Den första bilden visar hur en allergen är illustrerad i häftet. Enligt allergisjuk-
sköterskorna på Mälarsjukhuset brukar allergen illustreras som en taggig cirkel. 
Därför har min tolkning av allergen blivit en taggig cirkel med en tydlig blå färg 
för att sticka ut i bilderna. Allergenet kallas för ”Allisar” i häftet för att barnet ska 
ha lättare att minnas ordet, då de hade svårt att minnas det under användartesterna.
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Allergen, ”Allisar”.

5.3.2 Blå kapitlet – vad kan du göra i häftet?
En symbol är något som i en viss kontext företräder någonting annat (Waern m.fl, 
2004, s.25). Symbolerna är tagna ur barnens värld för att det ska vara lättare för 
barnen att känna igen dem, med tanke på att barn identifierar saker utifrån sina 
tidigare erfarenheter (Wood, 1998, s.46). Symbolerna är;

• Hand – lucka
• Bulle – snurra
• Pil – flik

Pilen är en vanlig symbol i de interaktiva böcker som har studerats.

Symbolerna.

5.3.3 Gröna kapitlet – vart i djuret finns allergen?
Enligt Ann-Charlotte Egmar känner sig allergiska barn annorlunda och vill vara 
”normala” (2005, s.25). Illustrationen förklarar vad hos djur en allergiker inte tål 
för att barnen ska förstå att det inte är något fel på dem själva. Djuret är illustre-
rat som en hund för att	hunden	är	ett	av	de	djur	som	är	vanligast	att	vara	allergisk	
mot	(Astma	och	Allergi förbundet, 2011, s.23). Hunden är illustrerad som en 
Labrador retriever för att rasen var den vanligaste i Sverige 2011 enligt Svenska 
kennelklubben (skk.se, 2012). Tanken är att en vanlig hundras kan flest människor 
identifiera, då karakteristiska drag är att föredra i bilder (Elboj, 1986, s.114).

Genom att öppna luckor ser användaren allergener i hundens saliv, urin samt talg-
fett och mjäll som sitter i hundens päls. Pälsen upplevdes komplicerad att förstå 
under utprovningen. Vilket har åtgärdats genom att göra pälsen yvigare. Vård-
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nadshavaren ska även berätta kring bilderna så barnen förstår. Texten förklarar 
”barnvänligt” vad mjäll och talgfett är. 

Allergen finns i saliv, urin, mjäll och talgfett.

5.3.4 Gröna kapitlet – hur kommer allergen till dig?
Illustrationen visar att päls med allergen släpper från hunden och yr runt i luften, 
när användaren drar i en flik. Fliken är markerad med siffran ett för att användaren 
ska förstå att man ska dra i fliken innan man öppnar luckan som är på samma sida, 
vilken är markerad med en tvåa. Bakom luckan finns huvudkaraktären med päls 
och allergen på kläderna samt i håret.

allergen yr runt i luften och fäster på kläder samt hår.

5.3.5 Gröna kapitlet – hur kommer allergen in i din kropp?
Allergen kommer in i kroppen genom ögonen samt genom att andas in dem. 
Hårstrået på denna bild är mörkt för att skapa kontrast mot resterande och har en 
skugga för att sticka ut. Användaren behöver bara koncentrera sig på en bild åt 
gången tack vare interaktionen. Interaktionen är en snurra som användaren kan 
vrida på, endast en bild visas då snurran täcker två av de tre illustrationerna. 

Genom en snurra kan användaren se att allergen kommer in i kroppen genom 
näsan, munnen och ögonen.

Hunden tappar päls med 
allisar på, som yr runt i luften.

1
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5.3.6 Gröna kapitlet – hur känns det att vara allergisk?
Yttre symptom beskrivs för att barnen ska kunna känna igen sig och kunna koppla 
samman symptomen med sig själva. Först ser användaren en ansiktsbild på ett 
friskt barn, lika stort som häftets format. En närbild skapar intimitet och ger en 
berättelse liv (Bergström, 2009, s.194). Närbilden är uppdelad i luckor och under 
varje lucka kan användaren se ett symptom. Karaktärens ansiktsuttryck illustrera-
des varsamt, då ansiktsuttryck är något som barn studerar noggrant (se bilaga 8.1). 
Risken finns att barnen skulle bli rädda om exempelvis karaktären har ett panik-
slaget uttryck vid astma. 

Astma, hosta, eksem, snuva och kli i ögonen är allergiska symptom.

5.3.7 Röda kapitlet – vad gör du efter kontakt med pälsdjur?
Illustrationen beskriver att en allergiker måste tvätta händerna efter kontakt med 
djur. Eftersom det beskriver ett förlopp är bilderna uppdelade i en serie av tre 
bilder som finns bakom varsin flik. Rune Pettersson menar att för barn skildras 
förlopp bättre i en serie av bilder istället för i en enda bild (1991, s.150).

Efter kontakt med djur ska en allergiker tvätta händerna.

5.3.8 Röda kapitlet –  vad gör du vid en allergisk reaktion?
Bilderna	med	symptom	återanvänds	för	att	barnen	ska	känna	igen	de	olika	symp-
tomen.	Under	en	lucka	kan	barnen	se	vilken	medicin	de	bör	ta	vid	olika	symptom.	
Antihistamin	för	hosta,	snuva,	eksem	samt	kli	i	ögonen.	Inhalator	med	luftrörsvid-
gande	och	cortison	används	för	astma.	Målgruppen	använder	vanligtvis	inhalatorn	
Easyhaler,	vilken	har	illustrerats	för	bästa	igenkänning.
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Easyhaler.

5.3.9 Orangea kapitlet – har flera allergi som du?
Eftersom att vara annorlunda är känsligt i den ålder som målgruppen befinner sig 
i (se bilaga 8.1) har antalet allergiska i en skolklass på 30 barn visualiserats. Cirka 
fem barn av 30 är allergiska, därmed behöver inte barnen känna sig annorlunda. 
För att anknyta till barnens värld räcker de barn som har allergi upp sin hand. An-
vändaren ombeds att söka efter de fem barnen för att vara aktiv. 

De	illustrerade	barnen	skiljer	sig	inte	övrigt	från	mängden	för	att	skildra	verklig-
heten,	allergi	är	en	sjukdom	som	inte	syns	och	man	är	inte	annorlunda	trots	sin	al-
lergi.	Under	användartest	ett	ifrågasatte	användarna	de	illustrerade	barnens	kläder.	
Betty	P	Calver	har	undersökt	barns	respons	på	silhuetter,	hon	menar	att	en	lägre	
grad	av	detaljer	kan	hjälpa	barn	att	begripa	bilden	snarare	än	att	begränsa	dem	
(1994,	s.10).	Färger	förvirrade	mera	än	underlättade	i	min	första	illustration	och	
för	att	undvika	förvirring	illustrerades	barnen	därför	som	ikoner,	i	form	av	silhuet-
ter.	En	ikon	är	en	avbildning	av	ett	objekt	(Bergström,	2009,	s.286)	och	silhuetterna	
föreställer	en	pojke	och	en	flicka,	där	användaren	endast	behöver	uppfatta	vilken	
form	som	skiljer	sig	från	mängden	(den	som	räcker	upp	handen).	

fem barn av 30 i en klass har allergi.
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5.3.10 Orangea kapitlet – vad ska du tänka på i klassrummet?
Illustrationen visar att de barn som har pälsdjursallergi ska undvika att sitta bred-
vid en klasskamrat som är djurägare, för att minska risken att indirekt exponeras 
av pälsdjursallergen. Det barn som i illustrationen är djurägare har allergener 
omkring sig. Användaren är aktiv genom att den ombeds besvara frågan; Vem på 
bilden tror du har djur hemma? Rätt svar finns att läsa upp och ned på sidan och 
svaret är pojken med orange tröja. Eftersom allergen illustreras i en blå färg har 
barnet en orange tröja. Orange och blå är komplementfärger, vilket innebär att de 
framhäver varandra (Bergström, 2009, s.263). Den blå färgen sticker ut mot den 
orangea bakgrunden.

Är man allergisk ska man inte sitta bredvid någon som har djur.

5.3.11 Orangea kapitlet – vad ska du tänka på med dina kläder?
Bilden ska instruera användaren till att inte hänga sin jacka bredvid en klass-
kamrat som har djur. Jackan som är ”barnets” sitter löst i häftet och användaren 
ombeds att hänga jackan på rätt krok. Användaren ska alltså inte hänga sin jacka 
bredvid den med allergener.

Vilken jacka hör till en djurägare?
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5.3.12 Gula kapitlet – kan vårt husdjur bo kvar?
Det första användaren ser är en lucka, på luckan finns illustrationen av en hus-
fasad. Under luckan ser användaren hur huset ser ut inuti. Illustrationen visar att 
den som har lindriga besvär kan behålla sitt husdjur om det finns frizoner i huset. 
Frizoner innebär att husdjuret endast får vistas i vissa rum. Detta har visualiserats 
genom att de rum som djuret har varit i innehåller allergener samt har en ram i 
samma blå färg som allergenet. Rummet som djuret får vistas i är fritt från allerge-
ner. Användaren är aktiv genom att den ombeds att besvara i vilka rum djuren får 
vara i.

Husfasaden är en lucka.

Bakom luckan visas husets insida med frizonen.
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5.3.13 Gula kapitlet – vilka djur kan du ha?
En allergiker kan i huvudsak ha reptiler. Ormar, ödlor, sköldpaddor samt fiskar 
räknas som allergisäkra djur. Majsorm, rödörad vattensköldpadda, leopardgecko 
samt guppy är de vanligaste sällskapsdjuren av dessa arter enligt Malin Brodin på 
djuraffären Arken i Eskilstuna (2012) vilka har illustrerats. Användaren är aktiv 
genom att den får studera bilden och besvara frågan; Vilka djur kan en allergiker 
ha? De djur som en allergiker inte kan ha har allergener kring sig.

En allergiker kan ha fiskar, men inte hund.

5.4 Inkludering och exkludering
Under illustrationsprocessen har temat inkludering och exkludering funnit i 
åtanke. Den karaktär som är allergikern i häftet skulle kunna vara både en flicka 
och pojke då denne har halvlångt hår och inget utmärkande för vilket kön karak-
tären är av. Karaktären har inte heller typiskt svenskt utseende som vanligtvis 
karakteriseras av blont hår och blå ögon. Karaktären har brunt hår och bruna ögon. 
Jag har även tänkt på färgerna blå samt rosa som ofta anses vara typiska färger för 
de olika könen. Karaktärer i bildmaterialet har dessutom olika hudfärger.

5.5 Slutliga kommentarer om bildmaterialet
Bilderna i det gröna, blå samt röda kapitlet representerar informationsmaterialets 
slutliga manér. Det är dessa bilder som är i mest behov av visuellt stöd och är fär-
digställda. Bilderna i övriga avsnitt är ännu i skisstadiet, dock är bildens idé och 
funktion färdigställd. 
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Jag har försäkrat mig att mitt bildmanér bör fylla sin funktion genom analys av 
producerat bilmaterial till barn inom korrekt målgrupp, samtal med bildredaktören 
Eva Dahlin på Bonniers bokförlag, samt genom de användartester som genom-
förts.

35



6.Diskussion
I avsnittet diskussion kommer jag reflektera över examensarbetet.
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När jag inledde arbetet med hur ett informationsmaterial om pälsdjursallergi ska 
utformas, trodde jag inte att det skulle vara så komplicerat att finna ny information 
om hur bilder ska gestaltas till barn som är sju till nio år. Min teori efter arbetet är 
att det inte inte finns så mycket beskrivet om hur bilder ska gestaltas till denna ål-
derskategori, eftersom de är vana bildläsare och begriper detaljerade bilder. Därav 
finns inte mycket att dokumentera om bilduppfattning hos dem. 

Utöver vilken målgrupp man riktar sig till så måste man tänka på bildens syfte 
och medium vid val av manér till ett informationsmaterial (Eriksson, 2009, s.120). 
Följaktligen finns det inte specifika regler för hur ett informationsmaterialet bör 
gestaltas, utan är olika beroende på situation. Men genom principer och riktlinjer 
som studerats i litteratur och artiklar, analys av tidigare producerat bildmanér samt 
användartester har jag försäkrat mig om att den visuella informationens utform-
ning är lämplig, trots att källor varit komplicerat att finna.

Precis som jag antog innan examensarbetet har barn många funderingar kring sin 
allergi, vilket jag förvissade mig om genom kvalitativa intervjuer. Jag valde ut de 
funderingar som var vanligast, ändå blev innehållet i materialet mer omfattande än 
vad jag förmodat. Av den orsaken blev allt bildmaterial inte färdigställt, utan vissa 
illustrationer visar endast förslag på idéer som är skissartade. Hade jag haft mera 
tid på mig skulle jag vilja färdigställt alla illustrationer i rätt manér med jämställd 
detaljnivå. Nu representerar det blå, gröna samt röda kapitlen bildmanéret.

Konturer är viktiga för att människor ska kunna identifiera ett objekt, speciellt 
för barn (Elboj, 1986, s.114). Illustrationerna saknar nu konturlinjer, att illustrera 
samtliga bilder med konturlinjer hade varit ytterligare ett sätt att göra illustratio-
nerna tydliga. Men genom de användartester som utförts har jag intygat att bil-
derna är väl fungerande även utan konturlinjer.

Resultat av informationsmaterial blev en interaktiv trycksak, all den litteratur jag 
studerat samt intervjuerna gav tecken till att barn lär sig främst genom att vara 
aktiva. Jag övervägde att göra ett digitalt informationsmaterial eftersom digitala 
medel är populära idag. Jag funderade även på om ett spel skulle vara relevant. 
Om informationsmaterialet skulle vara digitalt skulle jag exkluderat de barn som 
inte har en egen dator hemma till att begripa sin sjukdom. Hade informationsma-
terialet blivit någon form av spel måste barn och vårdnadshavare spela spelet när 
barnet undrar över någonting. En trycksak är det som vanligtvis kan lämnas ut till 
patienter för att de ska få information om sitt tillstånd, och känns därför enklast. 
Trycksaken är flexibel och lätt att ha med sig och kan användas överallt av de 
flesta. Men är en trycksak underhållande?

Det blir vad man gör det till! Är ett uttryck som vi använder oss av. Jag har skapat 
ett förslag som är en utveckling av den ”vanliga trycksaken”. Genom att innehållet 
är sett ur barnens perspektiv samt är interaktivt med beskrivande illustrationer är 
häftet intressant för barnen, vilket gör att de förstår sin egen situation. 
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Dessutom	underlättar det för vårdnadshavaren att inneha häftet hemma, det kom-
mer hjälpa dem att besvara barnens vanligaste frågor.

De användartester som utfördes gav inputs på vilka bilder samt vilken interaktion 
som var komplicerad att begripa, vilket åtgärdades till det slutgiltiga informations-
materialet. Jag ser möjligheter till att utveckla informationsmaterialet ytterligare, 
genom att förslagsvis producera en fulländad prototyp och göra flera utprovningar 
på en större grupp barn inom exempelvis olika kön, kulturer och åldrar. Detta 
skulle kunna vara ett nästa steg för att vidareutveckla det förslag till informations-
material som har utvecklats. 
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8. Bilagor

8.1 Intervju med lärare

Vad tänker du på när jag säger barn i åldern sju till nio år?
Barnets språk, de börjar läsa själva under de åren. Kompisar är väldigt viktiga 
i den åldern! Och de är känsliga också. Om vi tänker på allergi som du arbetar 
med så kan barn ha svårt för att berätta för sina vänner att de inte tål till exempel 
björkpollen och kan därför inte vara med och spela brännboll på våren. De vill 
inte förstöra och då har de svårt att berätta för sina vänner att de är allergiska. 
Just runt nio år blir barn väldigt självkritiska och då kan det vara känsligt att inte 
kunna hänga med på allting. Hur berättar man för kompisen att jag är allergisk? 
Och därför måste tänka på vissa saker. 

Bilder är jättebra! De är inte så bra läsare till en början, en del barn kan börja läsa 
bra redan vid 7 år men det är individuellt. Om ett barn visar intresse för att exem-
pelvis läsa ska skolan uppmuntra barnet och låta dem göra det.

Hur upplever du att barn blir intresserade av att lära sig?
De är nyfikna av naturen själv. Hur vi som finns runt omkring dem presterar, att vi 
vuxna hjälper dem och ger dem svar på det som de frågar. Tänker efter vad frågar 
barnet egentligen? Den vuxna ska visa intresse och hjälpa barnen med material. 
Allt praktisk där de får vara med och göra saker, barn förstår mycket bättre om 
de gör något. Piaget ville ju att alla sinnen ska vara aktiverade när barn lär sig, 
åtminstone så många som möjligt. Det ska inte bara berättas utan barnen ska få 
göra något.

Vad tycker du är den vuxnas roll när de ska hjälpa barn att förstå?
Stödja, uppmuntra, att det ska finnas tillgängligt material så de förstår till exempel 
böcker från bibliotek eller gå ut i naturen. Visa intresse och försök svara på frågor 
så gott som det går. Barnet känner att deras frågor är viktiga så man ska aldrig 
nonchalera frågorna. 

Vad bör en vuxen tänka på när de interagerar med barn?
Var ödmjuk, inte bemästra. Vad funderar barnet på egentligen? Ha en dialog och 
upplev saker tillsammans, då växer barnet!

Vad är betydelsefullt om man jämför ett barns inlärning med en vux-
ens?
Vuxna har en annan erfarenhet. De har varit med om mer och har större ordförråd 
samt lättare med texter. Barn ska ha enkel text och enkla bilder och man ska prata 
med barnet så att det förstår. 
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Hur menar du med enkla bilder? 
Att de är lätta att tyda, att man förstår budskapet och för mindre barn får det inte 
vara mycket detaljer. Om en vuxen får information ska de omvandla det så att bar-
net förstår, som i ditt fall med allergi får säker den vuxna mycket information och 
vården kanske inte berättar allt i barnspråk och då måste den vuxna kunna berätta 
mer så att barnet förstår, omvandla det som läkaren sa när de är hemma. Barnet 
kan ha tolkat fel vilket kan bli tokigt och skrämmande! Förstod barnet vad doktorn 
menade? Barn tolkar utifrån den kunskap som de har! 

Till exempel när jag var på utflykt med några barn och tittade på Bockstensman-
nen i Varberg var det en flicka som gick tillbaka och funderade och	tittade	på	
Bockstensmannen.	När	jag	frågade	om	hon	var	rädd	så	svarade	hon	”nej,	men	dog	
han	av	gallret	som	han	har	i	magen?	”	Gallret	var	revbenen	som	hon	såg	och	då	
fick	jag	låta	henne	känna	på	sina	egna	revben	och	förklara	vad	det	var.	Barn	tänker	
inte	på	saker	som	vi	vuxna	tänker	på	för	de	har	inte	lika	mycket	erfarenhet!

Vad är betydelsefullt om man jämför ett barns bilduppfattning med en 
vuxens?
Barn	har	mera	fantasi!	De	lägger	märke	till	exempel	ansiktsuttryck	mera,	om	nå-
gon	är	glad	eller	ledsen.	

Varför tror du det? 
Barn	har	medkänsla	med	andra	barn	i	den	åldern!	Tidigare	åldrar	är	mer	egois-
tiska	och	har	svårt	att	vänta,	allt	ska	handla	om	dem	själva.	Men	senare	i	skolål-
dern	får	de		ökad	medkänsla.	De	tittar	vilka	som	är	glada	och	ledsna	och	sätter	
sig	in	i	hur	andra	har	det.	Barn	hjälper	varandra	mycket	i	den	åldern	så	jag	tror	
att	barn	som	har	allergi	och	inte	har	allergi	kan	sätta	sig	in	i	varandras	situation.	
Till	exempel	i	en	klass	som	jag	hade	en	gång	var	det	ett	barn	som	inte	tålde	kor,	
och	de	var	två	barn	som	bodde	på	landet	och	hade	kor	som	gick	i	klassen	men	de	
visste	att	deras	kompis	blev	sjuk	så	de	var	jätte	noga	med	att	hänga	sina	ytterkläder	
där	de	skulle	och	att	inte	gå	till	ladugården	innan	skolan.	Och	gällande	bilder	hos	
barn	från	sju	till	nio	år,	då	kanske	man	vill	göra	dem	lite	roliga?	I	den	åldern	ser	de	
mycket!	Både	i	foton	och	ritade	bilder.	De	uppskattar	detaljer,	spännande	saker	där	
det	händer	lite,	inte	allt	för	enkelt	de	gillar	att	studera	bilder.

Kan du ge förslag på något läromedel som barn brukar uppskatta?
Det	var	svårt	men	kan	tänka	mig	något	som	aktiverar	dem.	Där	barnet	självt	är	
aktivt	och	får	göra	saker	och	ting,	och	inte	där	det	bara	blir	rätt	eller	fel	som	i	ett	
matte	tal.	Rita,	konstruera	och	helt	enkelt	vara	aktiv.	Har	kommit	mycket	nytt!	Nya	
läromedel	är	ju	tex	datorer	i	klassrum.	

Har du upplevt någon information till barn som du upplevt som gynn-
sam? 
Finns	mycket!	Till	exempel	broschyrer	från	hem	och	skola,	där	är	barnens	frågor	i	
centrum.	Vad	har	barnet	själv	funderat	på?
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8.2 Intervju Allergisjuksköterska

Vad är det första du tänker på när jag säger barn och pälsdjursal-
lergi?
Att det finns barn som har det jobbigt i skolan. Klasskamrater kanske har djur 
hemma. Och om barnet hemskt gärna vill ha ett eget djur, kanske även föräldrarna 
är lika intresserade av att ha ett djur. Det kan vara jobbigt för barn med pälsdjur-
sallergi. 

Vilka djur kan en allergiker ha? 
Fiskar, ödla och orm till exempel. Är man allergisk mot hund kan man inte skaffa 
en katt för då finns risken att man utvecklar allergi mot katter också.

Vilken information får vårdnadshavaren om pälsdjursallergi?
Om de inte har djur sedan tidigare är det enklare. Annars är rådet att inte ha kvar 
djuret. De får ha medicin hemma om de vet om att de ska till någon som har djur, 
då får barnet ta medicinen innan besöket. Barnen ska helst inte gulla med djur alls. 
Men om ett barn har väldigt lite allergi så kan man ha frizoner hemma där djuret 
inte får vara, till exempel barnets egna rum. Men det fungerar inte vid astma.

Hur brukar ni berätta för barnet om pälsdjursallergi?
Det är samma som till den vårdnadshavaren, sju till nio åringar förstår. Man har 
ett samtal med dem men det finns inget material som vi ger dem.

Är det något som ni saknar?
Ja en broschyr att ta med hem är bra. Men det är ju svårt att göra något som passar 
alla. 

Hur brukar barn reagera när ni berättar om pälsdjursallergi?
De förstår inte helheten, men de brukar mest tycka att det är tråkigt. Vissa har 
gråtit när de får veta det. Hemma kan det säkert komma flera reaktioner.

Hur brukar du förklara för barn vad de reagerar på hos pälsdjur?
Jag brukar inte informera om det. Men det är ju skillnad från pälsdjur till pälsdjur. 
En katt till exempel har klibbig päls där allergener fastnar. Allergenet är ett protein 
som bland annat sitter i huden, som hud avskrap kan man säga. 

Upplever du att barn med pälsdjursallergi kan ha svårt att förstå vad 
de reagerar på?
Det är inget de brukar ifrågasätta. Men jag tror att det är bra för dem att få veta, 
det blir nog lättare att förstå. De brukar inte fråga oss det men hemma dyker kan-
ske frågan upp.
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Vad upplever du att barn funderar på?
• Kan vi ha djur ändå?
• Hur blir det med kompisarnas om de har djur? 
• Hur blir det i skolan?
• Hur gör jag om jag blir allergisk?

Barn med allergi får medicin i förebyggande om de vet att de ska till en kompis 
med djur och då går det bra. 

Hur fungerar medicinerna? 
Under en allergisk reaktion frisätts histamin och medicinen man får är helt en-
kelt antihistamin. Man tar bort histaminet. Histamin kan till exempel ge utslag. 
Histamin är ett ämne som frigörs i kroppen, det är antikroppar mot något du inte 
tål. Kroppen säger ” det där tål inte du” och försvarar sig kroppen genom att frige 
histamin. Allergimedicin fungerar genom att blockera frisättningen av histaminet.

Vad är vanligt att föräldrarna frågar dig om?
Till exempel är en vanlig kommentar ” jaha då kan vi inte ha djur”. Men hur gör 
vi då? Hur ska vardagen fungera?

Har du uppmärksammat någon information till barn som du upplevt 
som bra?
1177, den är rolig med djur och sånt. Som en tecknad film där man ser hur det går 
till. 

Vad brukar föräldrarna säga att barnen funderar på?
Kan vi inte ha djur nu, de flesta barn vill ha ett djur. Vissa kan gråta för att de inte 
kan ha djur. Vad som de reagerar på hos djur kan hjälpa men största är att de inte 
kan ha ett eget djur. De funderar också på om man kan växa ifrån det, men det kan 
man inte. Dock kan det bli bättre i perioder. Både vuxna och barn blundar för vad 
de inte tål, de förstår inte innebörden. Reaktioner på pälsdjursallergi är att näsan 
rinner, hosta, kliar i ögonen, eksem och ibland astma. Har man astma är det svårt 
att andas. Vissa har en reaktion andra flera.

Telefonintervju med allergisjuksköterska 

Hur blir vardagen med pälsdjursallergi?
För det mesta inte så mycket annorlunda, de är bara det att de får bekräftat det 
som de redan har misstänkt. 

Familjen får veta att de ska inte ha djuren i det rum där barnet sover. Beror också 
på vilken typ av besvär de har. Har de mycket besvär får de lämna bort djuret. 
Lindriga besvär brukar vi säga att då får ni begränsa djurens vistelse i bostaden. 
Klappar man ändå på ett djur ska man tvätta händerna direkt efteråt för att inte 
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få in hår i ögonen och näsan om man kliar sig. I skolan kan man tänka på att inte 
sitta vid någon som har djur. Man bör undvika pälsdjur om man känner av dem 
helt enkelt.

Hur berättar man för kompisarna om att man har pälsdjursallergi?
Det barn tycker är jobbigt är att va annorlunda, men många är allergiker idag så 
det är ändå inte en så stor grej. Man kan be läraren att berätta om det. Eller bara 
säga ”jag tål inte djur, träffar jag dem blir jag snorig.” I en klass har 5 av 30 om 
inte fler någon form av allergi, så det ska inte bli ett stort problem eftersom många 
har allergi. De flesta är inte begränsade, besvären är lindriga. Det är få som är jätte 
dåliga av pälsdjursallergi. Huvudgruppen har lindriga problem så de kan träffa 
djur en liten stund.
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8.3 Intervju Magnus Wickman, allergiläkare på Karolinska 
sjukhuset.

Kan du beskriva lite om pälsdjursallergi hos barn?
Pälsdjursallergi	är	som	andra	allergiformer	men	det	har	ett	större	problem	genom	
att	det	som	allergikern	reagerar	på,	pälsdjuret,	finns	året	om	till	skillnad	från	en	
person	som	är	allergisk	mot	till	exempel	pollen	som	inte	finns	på	vintern.	Antalet	
Pälsdjursallergiker	har	också	ökat.	Det	allergen	som	utsöndras	från	pälsdjur	fast-
nar	lätt	i	hår	och	kläder	och	vi	bär	det	med	oss.	Så	man	kan	säga	att	är	man	ordent-
ligt	djurallergisk	är	man	exponerad	hela	tiden.	Till	exempel	i	en	skolklass	där	flera	
klasskamrater	har	djur	kan	lungfunktionen	försämras	på	grund	av	att	kompisarna	
har	djur.	Sen	är	det	ju	ett	socialt	handikapp	om	kompisarna	har	till	exempel	hund	
eller	katt,	och	medicinerna	hjälper	inte	alltid.	Man	kanske	inte	vill	behandlas	hela	
tiden	heller.	

Förutom	tabletter	så	finns	det	sprutor	som	man	kan	ta,	de	finns	olika	benämningar	
för	det	men	ett	av	dem	är	imunoterapi.	Man	lurar	kroppen	genom	att	ta	sprutorna	
under	fyra	år	som	innehåller	allergener	från	djur.	Men	det	är	jobbigt	och	kostsamt.	
Allergi	mot	pälsdjur	kan	lindras	och	växa	bort	men	det	kan	också	komma	tillbaka.	
Har	man	haft	hund	så	finns	allergen	från	hunden	kvar	i	hemmet	upp	till	ett	år,	det	
är	svårt	att	städa	bort.	

Vad tycker barn är jobbigast med pälsdjursallergi?	
Det	är	att	inte	få	ha	ett	eget	djur.	Alla	barn	vill	bli	någonting	med	djur.	

Hur brukar ni förklara då för dem att de inte kan ha djur?	
Man	får	helt	enkelt	säga	att	det	inte	fungerar	för	du	blir	sjuk.

Hur skulle du beskriva vad en allergiker reagerar på hos djur?
Olika	allergen	som	är	proteiner	och	enzymer,	framför	allt	proteiner.	De	är	inflam-
mationsframkallande.	Vi	har	ett	cellsystem	som	uppfattar	allergenerna	som	farliga,	
de	sätter	igång	mekanismer	som	gör	att	celler	ska	försvara	kroppen.	De	vill	döda	
proteinet	och	det	är	då	man	får	symtom.	Proteinmolekylerna	från	djuret	gör	att	
immunförsvaret	sätter	igång.

Vad är ett allergen?
Protein	molekyler	vilket	är	äggviteämnen.	Kroppen	försvara	sig	mot	äggviteäm-
nena,	det	blir	fel	tänkt	av	kroppen.	Den	försvarar	sig	mot	något	som	egentligen	är	
ofarligt.

Varför reagerar vissa på pälsdjursallergen?	
Finns	inte	svar	på	det,	men	mycket	tyder	på	att	det	är	ärftligt.
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Varför reagerar allergiker på olika djur?	
Det	är	olika	proteiner	som	är	specifika	för	varje	djur.	Tål	man	inte	katt	kanske	man	
tål	hund.	Det	forskas	mycket	inom	detta	nu.	Om	man	haft	hund	i	tio	år	och	blir	
allergisk	mot	katt	behöver	man	till	exempel	inte	göra	sig	av	med	hunden.	Men	om	
man	inte	haft	hund	innan	allergidiagnosen	ska	man	inte	skaffa	hund	efteråt	heller	
för	då	är	det	bara	jobbigt	att	föra	sig	av	med	den	om	det	visar	sig	att	man	inte	tål	
hund	heller.

Vilka funderingar brukar barn ha kring pälsdjursallergi?
Varför	de	blivit	allergiska	och	om	de	kan	ha	djur.	Alla	djur	med	päls	utsöndrar	al-
lergen	så	de	kan	inte	ha	pälsdjur.	Varför	vissa	blir	allergiska	finns	det	inget	svar	på,	
men	det	kan	vara	ärftligt.	

Vilka djur kan en allergiker ha?	
Olika	reptiler,	för	de	utsöndrar	inte	allergener	på	samma	sätt	som	pälsdjur.	De	har	
inte	päls	där	allergenet	kan	fastna	och	inte	talg	och	svett	körtlar.	Det	är	också	så	att	
handjur	verkar	ha	högre	halter	av	allergener	i	urinen	för	att	de	finns	för	att	mar-
kera	revir.

Upplever du att barn med pälsdjursallergi har svårt att förstå vad de 
reagerar på?
Nej,	de	förstår	oftast.	Jag	brukar	förklara	som	så	att	djur	avsöndrar	som	små	par-
tiklar	som	finns	i	luften,	som	en	dimma.	När	vi	andas	in	det	tror	kroppen	att	det	är	
ett	farligt	virus	och	försöker	försvara	dig	och	det	är	då	man	blir	sjuk.
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8.4  Användartest ett
I=  intervjuaren
B= barn
V= vårdnadshavare

Pojke, 7 år, astmatiker, kommer ursprungligen från Iran.

I – Allergener är ett ämne som finns inuti i djur. Det är allergenerna som man rea-
gerar på om man är allergisk mot pälsdjur. Det är dem man inte tål. Så här ser en 
allergen ut i bilderna vi ska titta på (visar bild av illustrerad allergen).

Bild på att allergenerna finns i hundens saliv, urin, talgkörtlar och 
mjäll. 

Bild: mun
I –Nu ska vi titta på en bild som visar var allergenerna finns i djur. Vad tänker du 
på när du ser bilden?
B – En hund!
I – Ser du något mera?
B – Allergener i hundens mun!

Bild: mjäll och fett
I – Vad tänker du när du ser den här bilden?
B – Allergi.
I – Ja, det här är hår och mjäll och fett. Kan du se vart allergenerna finns?
B – Ja i det runda (mjäll). 

Bild: urin
I – Vad tänker du när du ser den här bilden?
B – Han kissar ut allergener. De finns i kroppen men kommer ut på marken.

Bild: vind med hår och barn med hår på kläderna
I – Nu ska vi titta på hur allergenerna kommer till dig. 
(eftersom jag inte utprovade interaktionen utan endast bilderna gick det inte att 
utprova hela denna bild, fick därför ta en del av bilden samt berätta om den bild 
som saknades). 
I – Hunden tappar sin päls med allergener på. Kan du se vart allergenerna tar 
vägen sen?
B – Ja i kläderna och håret. På byxorna.

Bild: hur allergen kommer in i kroppen
I – Nu ska vi titta på hur allergenerna kommer in i din kropp.
– Vad tänker du på när du ser den här bilden?
B – Allergi. Det är från hår av hundar.
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I – Hur tror du att det kommer in i kroppen?
B – De kommer in i kroppen när man öppnar munnen eller in i näsan eller ögo-
nen.

Bild: tvätta händerna efter djurkontakt
I – Vad tänker du på när du ser den här bilden?
B – Klappar hunden, måste tvätta händerna.
I – Varför tror du att man måste göra det då?
B –För att allergenerna kan vara farliga.
I –Vart tar allergenerna vägen när man klappat hunden då?
B – Händerna.

Bild: yttre symptom
I – Nu ska vi titta på hur din kropp kan reagera när du blir allergisk. 
_ Vad tänker du på när du ser den här bilden?
B – Han är sjuk.
I (Ber barnet att lägga ut lappar med symptomen snuva, hosta, förkyld, eksem 
samt astma på rätt bild. Barnet lyckades på första försöket. Men jag fick förklara 
vad eksem är, att det utslag som ser ut som prickar.)

Bild: mediciner
I – Nu ska vi titta på hur du gör om du blir allergisk. 
(eftersom vi nyligen tittat på samma bilder med yttre symptom ställs inte frågan 
vad tänker du på när du ser den här bilden för det innebär bara en upprepning). 
I –Vad tänker du på när du ser den här bilden?
B – Tabletter.
I – Ja, och har man astma kan man ta en tabletter som heter cortison som är gul-
vita. Kan du peka på vem som har astma och vilken medicin han ska ta?
B (Pekar rätt).

Bild: frizoner
I – Nu ska vi titta på vad man ska tänka på i vardagen. Om man har mindre besvär 
av sin allergi som till exempel att det kliar lite i ögonen kan man ha djuret kvar 
hemma, men bara i vissa rum. 
– Vad tänker du på när du ser bilden?
B – Många bakterier! (allergener – ger ändå rätt intryck. ”sjukdom”). Jag kommer 
inte ihåg vad de heter?
I – Allergener, är det det du menar?
B –Ja.
I –Var det ett svårt ord, ska vi kalla det för något annat? Allisar kanske?
B – (skrattar) Ja, allisar! Fullt med allisar!
I – Men vad är det för skillnad på de olika rummen i huset?
B – Där är..vad heter dom.. Allergener. (pekar på vilka rum hunden varit i, de 
med blå markering). Ett, två, tre rum har han varit i. Annars skulle det varit fyra. 
Fullt med bakterier där och inte där (pekar på blå markerat rum och rummet utan 
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markering.) 

Bild: hur många barn i en klass har allergi
I – Nu ska vi titta på hur man gör i skolan. 
– Om det är 30 barn i en klass har fem har någon slags allergi. Kan du hitta de 
med allergi?
B  (hittar på tredje försöket och hittar då alla fem).
I – Varför tror du att det är de som har allergi?
B – För att de räcker upp handen!

Bild: sittande barn
I –Vad tänker du på när du ser den här bilden?
B – Det är fullt med bakterier där (allergener).
I –Vem tror du har djur hemma av de barnen?
B (Pekar på barnet med allergener runt sig)
I –Varför tror du det?
B –För att det är bakterier!

Bild: kläder
I (Frågar inte vad tänker du på när du ser den här bilden för den förgående bil-
den och denna visar amma sak, skillnaden är att kläderna sitter på kroppen eller 
hänger på en krok).
– Erik har en röd jacka, och han är allergisk mot djur. Varför tror du att hans jacka 
hänger där och inte där (pekar på ändarna av hyllan).
B – För att det är fullt av bakterier där.

I – Vad tycker och du om bilderna du har sett?
B – Det var roligt!
I – Var det något som var konstigt?
B – Den med 30 barn! Det var lite svårt att hitta dem.
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Pojke, 9 år. Gräs, träd och kraftig katt allergi. Har koncentrationssvå-
righeter.

I – Allergener är ett ämne som finns inuti i djur. Det är allergenerna som man rea-
gerar på om man är allergisk mot pälsdjur. Så här ser en allergen ut i bilderna vi 
ska titta på (visar bild av illustrerad allergen).

Bild på att allergenerna finns i hundens saliv, urin, talgkörtlar och 
mjäll 

Bild: mun
I – Nu ska vi titta på en bild som visar var allergenerna finns i djur. Vad tänker du 
på när du ser bilden? 
B – Det finns allergener i tänderna? Eller i munnen!

Bild: mjäll och fett
I –Vad tänker du på när du ser den här bilden?
B – Vad är det? (pekar på hårstrån)
I – Det är hårstrån. (Fick ta den vuxnas roll och berätta vad som är mjäll och talg-
fett i bilden.)
B (Pekar på vart allergenerna är i både mjäll och fett.)

Bild: urin
I – Vad tänker du på när du ser den här bilden?
B – I kisset. (pekar på de blå allergenerna, behövde inte ens ställa följdfrågan kan 
du ”hitta det man är allergisk mot i hunden”, då pojken pekade på dem direkt.).

Bild: vind med hår och barn med hår på kläderna
I – Nu ska vi titta på hur allergenerna kommer till dig. 
(eftersom jag inte utprovade interaktionen utan endast bilderna gick det inte att 
utprova hela denna bild, fick därför ta en del av bilden samt berätta om den bild 
som saknades). 
– Hunden tappar sin päls med allergener på. Vad tänker du på när du ser den här 
bilden?

Bild: hur allergen kommer in i kroppen
B (Pekar på kroppen på barnet på allergenerna)
I – Nu ska vi titta på hur allergenerna kommer i i din kropp.
– Vad tänker du på när du ser den här bilden?
B  (Pekar på allergenerna i bilden). 
I – Förstår du hur de kommer in i kroppen?
B (Pekar på sina ögon, näsa och mun).
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Bild: tvätta händerna efter djurkontakt
I – Vad tänker du på när du ser den här bilden?
B (Pekar på alla allergener i bilden)
I – Ser du vad som händer?
B – Man klappar hunden.
I – Och vad händer då?
B – Han får sådana där på händerna.
I –Vad tror du att man ska göra då?
B – Man ska tvätta händerna!

Bild: yttre symptom
I – Nu ska vi titta på hur din kropp kan reagera när du blir allergisk. 
– Vad tänker du på när du ser den här bilden?
B – Han är förkyld!
I – Något mera?
B – Hostig, ont i halsen, eksem, kliar i ögonen.
I (Ber barnet att lägga ut lappar med symptomen snuva, hosta, förkyld, eksem 
samt astma, svårt att andas på rätt bild. Barnet lyckades på första försöket.)

Bild: mediciner
I – Nu ska vi titta på hur du gör om du blir allergisk. (eftersom vi nyligen tittat på 
samma bilder med yttre symptom ställs inte frågan vad tänker du på när du ser 
den här bilden för det innebär bara en upprepning). 
– Har man astma kan man ta en tabletter som heter cortison som är gul-vita. Kan 
du peka på vem som har astma och vilken medicin han ska ta?
B (pekar på barnet med astma och de gul-vita tabletterna samt inhalatorn. Han 
frågade även efter vart de rosa tabletterna är, då de illustrerade är vita och blå som 
är vanligast).

Bild: frizoner
I – Nu ska vi titta på vad man ska tänka på i vardagen. Om man har mindre besvär 
av sin allergi som till exempel att det kliar lite i ögonen kan man ha djuret kvar 
hemma, men bara i vissa rum. 
– Vad tänker du på när du ser bilden?
B (Pekar på alla allergener).
I – Kan du se vilka rum som hunden får vara i?
B – Det, det och det. (Pekar på de tre rummen med blå markering).
I – Vad är det för skillnad på det här rummet och de andra rummen? (Pekar på 
rummet utan markering).
B – Där får inte hunden vara. Då händer det inget, det är prickar (allergener) i de 
rummen men inte det.

Bild: hur många barn i en klass har allergi
I – Nu ska vi titta på hur man gör i skolan.
 – Om det är 30 barn i en klass har fem har någon slags allergi. Kan du hitta dem 
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med allergi?
B (Pekar direkt på dem barnen på bilden som räcker upp handen). Varför ser alla 
likadana ut?
I – Tycker du att de borde se annorlunda ut?
B – Lite mer olika kläder.

Bild: sittande barn
I –Vad tänker du på när du ser den här bilden?
B (Pekar på alla prickarna)
I – Vem tror du har djur hemma av de här barnen?
B (Pekar på barnet med allergener)

Bild: kläder
I (frågar inte vad tänker du på när du ser den här bilden för att den förgående 
bilden och denna visar egentligen samma sak, skillnaden är att kläderna sitter på 
kroppen eller hänger på en krok).
– Erik har en röd jacka, och han är allergisk. Varför tror du att hans jacka hänger 
där och inte där (pekar på ändarna av hyllan).
B – Därför att han inte kan hänga bredvid honom (pekar på jackan med allerge-
ner). Men varför finns det inte några namnskyltar? Det har man på min skola.

I – Vad tycker och tänker ni om de bilder som ni har sett?
V – Var det lätt eller svårt att förstå? (Frågar sonen)
B – Lätt!

I – Saknas det något?
B – De rosa tabletterna!
V – Ja just det ditt antihistamin är ju rosa, sugtabletterna.
V – Det verkar som att bilderna funkar bra!
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8.5 Användartest två

Pojke, åtta år med vårdnadshavare.

Kan ni visa mig vart man kan se att snuva är ett sätt som kroppen 
reagerar på när man är allergisk? 
(Hittar på första försöket).

Vart kan man se att allergen kan komma in i kroppen genom mun-
nen? 
(Hittar på första försöket).

Kan ni visa mig hur allergener kommer från djuret till människan? 
(Hittar på andra försöket. Tittar först på bilden med huset där hunden bara får vara 
i vissa rum. Kan min formulering av frågan ha förvirrat dem?)

Vart kan man se hur en allergen ser ut?
(Visar mig både på första sidan och inne i huset där hunden bara får vara i vissa 
rum. Jag tänkte på första sidan, men båda är ju rätt.)

Kan ni visa mig i vilka rum som huden får vara i?
(Hittar på första försöket).

Flicka, nio år med vårdnadshavare.

Kan ni visa mig vart man kan se att snuva är ett sätt som kroppen 
reagerar på när man är allergisk?
(Hittar på första försöket).

Vart kan man se att allergen kan komma in i kroppen genom mun-
nen?
(Hittar på första försöket).

Kan ni visa mig hur allergener kommer från djuret till människan? 
(Funderar, tittar sedan på första sidan. Sedan på sidan där pälsen släpper från hun-
den och hamnar på barnets kläder (rätt). Kan min formulering av frågan ha förvir-
rat dem?)

Vart kan man se hur en allergen ser ut?
(Visar mig både på första sidan och inne i huset där hunden bara får vara i vissa 
rum. Jag syftade till första sidan, men båda är ju rätt).

Kan ni visa mig i vilka rum som huden får vara i? 
(Hittar på första försöket).
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8.6 Storyboard
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Pälsdjursallergi!
Vad händer då?

8.7 Bildmaterial
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S
nurra på en snurra, där du ser en sån här bulle.

Ö
ppna en lucka, när du ser den här handen.

D
ra i en flik, där du ser den här pilen.

1
2

I det här häftet ser en allergen ut såhär. E
n blå, rund och taggig cirkel.

Vi kan kalla dom
 för A

llisar.

Vad är du allergisk m
ot?

N
är du blir allergisk m

ot djur, reagerar din kropp på ett 
äm

ne som
 finns inuti djuren. Ä

m
net kallas för allergener.

Vad kan du göra i det här häftet?



S
pott

M
jäll, sm

å hudbitar

Talgfett, fett som
 sm

örjer huden

K
iss

3
3

Vart finns allisarna hos djur?
A

llisarna, som
 du är allergisk m

ot finns i djurets..
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A
llisarna, som

 du är allergisk m
ot finns i djurets..

Vart finns allisarna hos djur?
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4
4

H
unden tappar päls m

ed 
allisar på, som

 yr runt i luften.

1

H
ur kom

m
er allisarna till dig?

P
älsen fastnar lätt 

på dina kläder och
i ditt hår!

H
ur kom

m
er allisarna till dig?

2

1
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H
ur kom

m
er allisarna in i din kropp?

G
enom

 att du andas
 in pälsen m

ed näsan.

5

G
enom

 att du andas in pälsen
m

ed näsan

H
ur kom

m
er allisarna in i din kropp?

G
enom

 att du petar dig i 
ögat m

ed päls på fingret

5

G
enom

 att du andas in 
pälsen m

ed m
unen
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D
et kan klia i dina ögon

D
u kan få eksem

,
 utslag på kroppen

D
u kan få hosta

D
u kan astm

a, 
svårt att andas

D
u kan bli snuvig

H
ur känns det att vara allergisk?

6

H
ur känns det att vara allergisk?

6



Vad gör du efter kontakt m
ed djur?

Vad gör du efter kontakt m
ed djur?

7
7

123

N
är du klappar ett djur..

Fastnar allisar på händerna..

Tvätta bort dom
,

så du inte får en allergiattack!

65



66

Vad gör du om
 du får allergiattack?

O
m

 du får..

K
li i ögonen

snuva
eksem

hosta

8

Vad gör du om
 du får allergiattack?

O
m

 du får..

K
li i ögonen

snuva
eksem

hosta

K
an du ta en m

edicin
 som

 kallas för antihistam
in.

8
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Vad gör du om
 du får astm

aanfall?
O

m
 du får..

A
stm

a

kan du ta m
edicin 

genom
 inhalator.

D
en blå gör att du får 

lättare att andas.

K
an du ta m

edicin 
genom

 inhalator.
D

en röda m
inskar 

astm
a och allergi 

attacken.

9

Vad gör du om
 du får astm

aanfall?
O

m
 du får..

A
stm

a

9



Ä
r flera allergiska som

 du?
Vad ska du tänka på i klassrum

m
et?

O
m

 du är allergisk ska du inte sitta 
bredvid en klasskom

pis som
 har djur hem

m
a.

Vem
 tror du har djur hem

m
a av de tre barnen på bilden?

I en klass m
ed 30 elever,

har fem
 stycken någon sorts allergi.

K
an du hitta de allergisk barnen?

R
ät

t s
va

r: 
de

 s
om

 rä
ck

er
 u

pp
 h

an
de

n.

10
11

R
ät

t s
va

r: 
ba

rn
et

 m
ed

 a
lle

rg
en

er
,, 

“a
lli

sa
r”

, r
un

t o
m

kr
in

g 
si

g.

68



Vad ska du tänka på m
ed dina kläder?

K
an du ha djur när du är allergisk?

D
u kan ha vissa djur. P

å bilderna ser du några
djur som

 du kan ha och några djur som
 du inte kan ha.

K
an du se vilka djur du kan ha?

O
m

 du är allergisk ska du inte hänga din jacka brevid 
en kom

pis jacka som
 har djur hem

m
a.

K
om

pisen kan ha djurhår m
ed allisar på jackan som

 
kan fastna på din jacka. 
K

an du hänga din jacka på rätt plats?

12
13

R
ät

t s
va

r: 
in

te
 b

re
vi

d 
de

n 
or

an
ge

a 
ja

ck
an

.
R

ät
t s

va
r: 

de
 d

ju
r s

om
 in

te
 h

ar
 a

lle
rg

en
er

. I
nt

e 
hu

nd
 o

ch
 k

at
t.

S
köldpadda

Fisk

Ö
dla

H
und

K
att

O
rm
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K
an vårt husdjur bo kvar?

K
an vårt husdjur bo kvar?

O
m

 ni har ett husdjur hem
m

a,
kan djuret bo kvar om

 du inte har astm
a.

M
en då m

åste ni tänka på..

O
m

 ni har ett husdjur hem
m

a,
kan djuret bo kvar om

 du inte har astm
a.

M
en då m

åste ni tänka på..

14
14

A
tt djuret bara får vara i vissa rum

. 
D

är djuret inte får vara blir 
det m

indre allisar för dig.
K

an du se vart hunden får vara i det här huset?

R
ät

t s
va

r: 
A

lla
 ru

m
 u

to
m

 lä
ng

st
 u

pp
 ti

ll 
vä

ns
te

r (
so

vr
um

m
et

).
R

ät
t s

va
r: 

A
lla

 ru
m

 u
to

m
 lä

ng
st

 u
pp

 ti
ll 

vä
ns

te
r (

so
vr

um
m

et
).
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