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Förskolebarn     
 

Sagoboken: Förkylt 

En liten bok om snoriga näsor, febriga pannor, fräcka virus 
och onda bakterier. Boken är skriven för barn som läser 
själva eller tillsammans med någon vuxen. Den ger kunskap 
om förkylningar, bakterier och virus, kroppens 
immunförsvar, vaccinationer och antibiotika.   
 
Kan med fördel användas i senare delen av förskolan samt i 
förskoleklass, men också i de lägre klasserna som årskurs ett 
och två. 
 

 
 

Boken kan för närvarande inte beställas 
 

 

”Barn, infektioner och antibiotika” 

Detta material är framtaget till BVC:s föräldrautbildning. 
 
Det finns som ett blädderblock (pärm) samt bildspel med 
manual. Bildspelet omfattar 22 bilder, med hjälptext och 
bakgrundsfakta.  
 
Ur innehållet: vanliga infektioner, antibiotika, bakterier och 
virus samt om immunförsvaret.  
 
Här kan du också hitta ”guldkorn” för dina egen förkovring, 
och hämta delar till undervisning. 

 

 
 

 

Ladda ner bildspelet från: 
www.stramastockholm.se under fliken BVC.  
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7–8 åringar 
Antibiotika eller inte? 

Detta är en interaktiv webbutbildning framtagen till allmänheten, som med fördel kan användas för 
de lite större barnen. Fokus ligger på egenvårdsråd vid de vanligaste infektionerna. 
Instuderingsfrågor finns bifogat till denna utbildning. 

 

Gå in direkt på www.antibiotikaellerinte.se 

 

Undervisningsmaterial för grundskola och 
gymnasium 
Under 2013/14 gjorde gymnasieeleven Elin Forsgren ett projektarbete i årskurs 3 på Nolaskolan i 
Örnsköldsvik. Det är ett bra material om antibiotika, resistens och infektioner samt problematiken 
med djurhållning och miljö i ett hållbart perspektiv: 

 

OBS: En hel del länkar som är bifogade i materialet är i dagsläget gamla och delvis inaktuella. Men 
om man bortser från det, är det ett bra och väl genomarbetat material som med stor fördel kan 
användas vidare.   
 

 

 

Gå in på www.strama.se under fliken Informationsmaterial/ ”lokalt framtaget material”, och 
hämta din inspiration där för elevarbeten. 

http://www.antibiotikaellerinte.se/
http://strama.se/wp-content/uploads/2016/04/Antibiotika-och-resistens-vad-%C3%A4r-det.ppt
http://strama.se/wp-content/uploads/2016/04/Antibiotika-och-resistens-vad-%C3%A4r-det.ppt
http://www.strama.se/
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På vår hemsida hittar du också 
Faktablad och broschyrer 

Folkhälsomyndigheten har med stöd av Stramarådet tagit 
fram patientinformation i form av faktablad om halsont, 
bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och 
svinkoppor. Nästan alla blad går att ladda ner på svenska, 
finska, engelska, arabiska, sorani och spanska. 

 

Exempel:

 

Kan med fördel finnas på mottagningen hos skolhälsan   

 

 

Laddas ner enklast från www.stramastockholm.se  under fliken ”informationsmaterial” 

 

Beställ foldern på strama@sll.se 

 
 

  

http://www.stramastockholm.se/
mailto:strama@sll.se
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För medicinsk personal 
 

Guideline: behandlingsrekommendationer 
för förskrivare, och för sjuksköterskor. 

 

 
 
 

Webbutbildning: www.antibiotikasmart.se  

 

 
 

  

http://www.antibiotikasmart.se/
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Instuderingsfrågor till webbutbildningen antibiotika eller inte. 
 

www.antibiotikaellerinte.se 
 

1. Två grupper av mikroorganismer kan orsaka infektioner.  
• Vilka? 
• Vilken grupp kan behandlas med antibiotika? 

 
2. Vad menas med resistens? 
3. Varför ska antibiotika användas bara när det gör nytta? 

• Nämn två nackdelar med antibiotika. 
 

4. Är det farligt att ha resistenta bakterier i tarmen? 
5. Hjälper antibiotika vid förkylning? 

• Varför/varför inte? 
 

6. Hur stor andel av en vanlig tarmbakterie är resistent 
• I Turkiet? 
• I Sverige? 
• Vad kan orsaka skillnaden? 

 
7. Nämn några infektioner där antibiotika räddar liv. 
8. Nämn några infektioner där antibiotika som regel inte gör någon nytta. 
9. Vad menas med kroppens normal bakterieflora? 

• Ge några exempel på var den finns 

10. Varför är den normala bakteriefloran så nyttig? 

11. Ge exempel på något som kan lindra besvären vid 

• öronvärk 
• halsont 
• hosta 

12. Ge kloka råd till din kompis om hur hen kan sköta om sig vid en förkylning som gett värk 
över bihålorna. Din kompis har varit sjuk i 4 dagar och har 37,5 i temperatur. 

13. Reflektera över vilka konsekvenser vår sjukvård kan få om vi inte har antibiotika som 
fungerar. 

 
 

http://www.antibiotikaellerinte.se/
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