Atjoo!

Dialog 1

- Atjoo!
- Oj! Är du förkyld, Mikaela?
- Nej, jag är allergisk.
- Allergisk? Mot vad?
- Mot pollen och nu är jag allergisk mot mina u
 ndulater också.
- Undulater, vad är det för någonting?
- Det är som små papegojor som man har i e
 n bur hemma.
- Okej, så du är allergisk mot fåglar.
- Ja, precis.
- Nej, vad synd. Men pollen - hur är det? Vad har du för s ymptom?
- Varje år när det börjar bli vår då börjar mina ögon r inna, det kliar i
näsan, jag nyser och hostar.
- Gud, va jobbigt.
- Jag får huvudvärk också.
- Är det samma med allergi mot fåglar?
- Ja, det är samma.
- Samma symptom.
- Kan man göra något åt det?
- Det finns medicin man kan köpa på apoteket, tabletter.

- Okej, så man behöver inget recept?
- Nej. Jag brukar bli så trött av de här tabletterna så att
jag äter ingen medicin just nu.
- Nej.

Dialog 2

- Okej, men ska vi ses på lördag då?
- Ja, men va kul. Det kan vi göra.
- Då kan jag laga fisk till middag.
- Nej, det kan jag tyvärr inte äta. Jag är allergisk mot fisk.
- Är du allergisk mot fisk?
- Ja, jag är jätteallergisk mot fisk.
- Okej, då ska jag laga nåt annat. Är du allergisk mot andra
matprodukter?
- Ja, jag kan inte äta blodapelsin. Det är jag också allergisk mot.
- Annars då?
- Ja, avokado är okej, men inte så mycket.
- Okej. Hur upptäckte du att du är allergisk mot fisk?
- Ja, det var när jag var tio år då åt jag lax och då började det k lia
jättemycket i munnen och sen så s vällde tungan upp och så fick
jag utslag på armarna.
- Å nej, fick du åka till läkaren?
- Ja, jag fick åka till a
 kuten.
- Allvarligt!

Nya ord
pollen

“pulver” från träd och växter som man kan
vara allergisk mot

en undulat

en liten papegoja

en papegoja

en färgglad fågel

en bur

ett “hus” för små fåglar

symptom

(stavas också “symtom”) tecken på sjukdom
t.ex. snuva, hosta och ont i halsen är
symptom på förkylning

ögonen rinner

tårar kommer ur ögonen (som när man
gråter)

huvudvärk

ont i huvudet

göra något åt det

lösa problemet

allergisk mot något

överkänslig, som inte tål något, som blir
sjuk av något

upptäcka

märka, få veta

klia

irritera huden

tungan sväller upp

tungan blir mycket stor

ett utslag

när huden blir röd, irriterad eller prickig

akuten

akutmottagningen dit man åker när man
plötsligt blir jättesjuk

allvarligt

seriöst, inte roligt

Grammatik
Hur använder man ordet annars?
Gör din läxa nu! Annars får du inte titta på tv. = Om du inte gör läxan får du inte titta på
tv.
Skynda dig, annars missar vi bussen! = Skynda dig! Om du inte skyndar dig missar vi
bussen.
-

Hur är det med barnen? Är de friska nu?
Ja, det är de.
Annars då? (=hur är det med allt annat?)
Allt är bra.

Träna mera!
En kort film om allergier
Läs mer om allergier:
Pollenallergi
Pälsdjursallergi
Matallergi hos barn
Symptom vid allergi

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlek-m/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

