
 

  

Uppslagsverk jag minns 

Mitt djur 

Berätta om ett djur du har eller har haft. Vad är det för djur? Är det ett vanligt sällskapsdjur som katt, 

hund, burfågel, kanin, hamster, marsvin, akvariefisk? Eller något mer ovanligt? Är det en särskild ras 

eller sort? Hur länge har du haft/hade du det?  Är det ditt eget djur eller är det familjens? Har du 

flera djur? Är det olika sorters djur eller samma? Kanske har du på grund av t ex allergi eller 

utrymmesskäl inget djur. Skulle du önska att du hade ett? I så fall vilket slags djur? 

Att skaffa ett djur 

Hur kom djuret till dig? Köpte du det, fick du det, tog du hand om ett övergivet djur? Hur kom du 

fram till vilken sorts djur du skulle ha? Vilken ras? Vilket kön? Vilka faktorer spelade roll? (inköpspris, 

temperament, levnadslängd, omkostnader, allergier, skötsel och så vidare) Diskuterades dessa i 

familjen/hushållet? Hade medlemmarna olika åsikter? Gick du någon kurs innan eller i samband med 

att du skaffade djuret? Läste du böcker, letade på internet, pratade med personer som har 

erfarenhet av just denna sorts djur?  
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Att ha djur 

Varför har du ett djur? Är det främst för sällskapet? Eller har djuret någon särskild uppgift? (t ex att 

vakta, jaga råttor, producera ull) Kan ett djur vara både sällskapsdjur och nyttodjur? Kan detta vara 

problematiskt? I så fall hur? Vad är positivt med att ha ett djur? Vad är negativt? Berätta här gärna 

både om djur i allmänhet och om den sorts djur just du har eller har haft. Tar någon hand om djuret 

då du är på arbetet eller i skolan? Vad gör du med djuret när du reser bort? Är det någon som passar 

det eller lämnar du det på djurpensionat? Tar du det med dig? Passar du någon annans djur? Vems 

och hur ofta? Finns det sammanhang då du upplever att det är besvärligt att ha djur? När och hur? 

Hur kommunicerar du och ditt djur med varandra? Förstår ni varandra?  Hur fostrar du ditt djur? Hur 

gör du för att ditt djur ska trivas? 
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Djurets utrustning 

Berätta om vilka saker du har till ditt djur. Det kan vara t ex burar, leksaker, kattluckor, matskålar, 

sovkorgar, koppel, klösbrädor, borstar. Har du köpt dem, fått dem, tillverkat dem själv? Hur mycket 

kostar utrustningen till ditt djur? Vem sköter städning av burar, matskålar, toalettlådor och liknande? 

Hur ofta städas de? Vad äter ditt djur? Köper du maten eller lagar du själv? Vad kostar maten? 

Djurets namn 

Vad heter ditt djur? Varför heter det så? Vem bestämde namnet? Är det ett vanligt namn för den 

sortens djur? Tycker du att det finns namn som bara passar vissa djurraser, t ex hundar eller marsvin? 

Varför? Vilka namn är det? Har ditt djur ett ”riktigt” namn, t ex ett som anger härstamning, men 

kallas något annat? Kan djur och människor ha samma namn? Tycker du att namnskicket för djur har 

ändrats sedan du var barn? Ge gärna exempel!  
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Att mista ett djur 

Har ditt djur varit sjukt? Behövde du ta det till veterinär? Fick det medicin? Är ditt djur försäkrat? Var 

går gränsen för hur mycket vård ett djur kan och bör får? Ekonomiskt, känslomässigt, praktiskt? Har 

du varit med om att ett sällskapsdjur dött? Hur gick det till? Skedde det hemma, utomhus eller hos 

veterinären? Vad hände sedan? Begravdes det och i så fall var? På en djurkyrkogård, i trädgården, i 

skogen eller någon annanstans? Sattes det upp någon minnessten? Hur kändes det när djuret inte 

längre fanns? Om du haft flera djur: har det känts olika för olika djur? Varför? Beror det på hur djuret 

varit som individ eller på vilken sorts djur det är? Har ditt djur försvunnit någon gång? Vad hände? 

Vad gjorde du? Kom det tillbaka? Har du varit med om att ett djur stulits? 

Ovälkomna djur i hemmet 

Ibland händer det att bostaden får besök även av andra slags djur än de vi själva väljer. Har du råkat 

ut för möss, råttor, löss, getingar, loppor eller liknande? Hemma eller i något annat sammanhang? 

Hur upplevde du det? Var det äckligt, jobbigt, skrämmande, obehagligt? Hur hanterade du det? 

Kontaktade du hyresvärd, skadedjursbekämpare, polis? Vidtog du själv åtgärder? Vilka? Vissa djur 

som dyker upp i de flesta bostäder, som silverfiskar och spindlar, gör ingen skada men många tycker 

ändå inte om dem. Gör du något för att bli av med dem? Vad? Varför? Vet du vilka djur dina grannar 

har? Vad tycker du om dessa djur? Har det hänt att de kommit in till dig? Hur reagerade du då? Har 

du haft problem med hund- eller kattbajs på olämpliga platser? Har du pratat med ägarna? Satt upp 

skyltar? Har du haft besök av vilda djur? Var det positivt eller negativt?  

 

*** 
Vi tar gärna emot bilder som rör ditt frågelistsvar. Det kan vara bilder på såväl djur som på utrustning. Uppge om möjligt 

fotografens namn. Ange också om arkivet och dess användare får använda dem i böcker, artiklar och på internet. 

Meddela oss om du vill ha tillbaka bilderna så skannar vi dem. 


