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Denna bok tillhör: Wille & Wilma
Mini-forskare



TEDDY

Wille har en jacka på sig. På jackan sitter ett nytt märke.

Wille, mamma och lillasyster är på väg till dagis. 
Idag kommer de lite senare än vanligt.
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När Wille kommer in, sitter barnen och äter frukt tillsammans.

”Hej Wille! Varför kommer du så sent? Var har du varit?”,
frågar barnen.
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”Hej”, säger Wille. ”Jag har varit på TEDDY. Titta vad
jag har fått!”

”Vilket fint märke du har, Wille”, säger fröken. 
”Jag ser att det står MINI-FORSKARE på märket.”

”Jag var där förra veckan säger Wilma. Då fick jag 
också ett märke. ”
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TEDDY

”Jo”, säger Wille och Wilma. 

TEDDY är en forskningsstudie.
Forskarna i TEDDY vill ta reda på 
varför en del barn får diabetes, och 
varför en del inte inte får det.

En forskare är någon som vill ta reda på saker. I 
TEDDY arbetar många forskare, som tex Forskar-
Åke och Forskar-Helena. De jobbar alla med att ta 
reda på varför en del barn blir sjuka i diabetes.

“Kan inte ni berätta lite för oss om TEDDY?
Vad är TEDDY för något?”, säger fröken.
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TEDDY

Jo, säger Wille. Vi hjälper forskarna
i TEDDY. Det är på så sätt Wilma
och jag är ”mini-forskare”.

Varför har ni fått fina märken då?
frågar Tom.

Diabetes är en sjukdom där man måste ta sprutor 
(med insulin) varje dag. Känner du någon med 
diabetes?
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TEDDY

”Jo, forskarna behöver titta på allt möjligt från många 
barn. Sedan jag var liten har jag lämnat lite blod, 
bajs, kiss, spott, tånaglar och lite snor från näsan”,
svarar Wille.

”Hur hjälper du och Wilma forskarna då?”, 
undrar Emma.
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”Ja, många länder är med i TEDDY.
Och många barn är med – nästan 8000”,
tillägger Wilma. ”

Wille svarar: ”Allt skickas till laboratorier. 
Forskar-Åke, Forskar-Helena och deras forskar-
kompisar i de olika länderna undersöker alla 
prover med mikroskop och andra spännande 
apparater. Allt sparas sedan i jättekalla frysar 
i USA. Visst är det spännande?!
Allt åker nästan jorden runt!

Finland

Sverige

Tyskland

”Vad gör forskarna med allt det där?”,
frågar Tom.

Washington

Colorado

Georgia/Florida
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TEDDY

”Vad duktiga och modiga ni är!”, säger Emma.
”Är det inte lite läskigt att ta blodprov?”

”Nja, njo- ibland kan det kännas lite, som ett litet stick, 
säger Wille. Men vi får bedövningssalva på armen
innan blodprovet.”
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”Ni går väl inte dit själva?”,
frågar Tom och Emma.

 “Nej, mamma eller pappa följer med varje 
gång. Mamma och pappa hjälper också
forskarna.

Dom svarar på frågor om: vad jag gjort, ätit 
och druckit, om jag varit sjuk, och om 
andra saker om mig och min familj”,
säger Wilma.

Svaren samlar forskarna i datorer och tittar 
på tillsammans.
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TEDDY vill följa vissa viktiga barn från det de föddes till de är 
15 år gamla. De barn som är med i TEDDY har ärvt de spe-
ciella gener som gör dom viktiga från sin mamma och pappa. 
Gener finns hos oss alla. Det var gener som bestämde vilken 
ögonfärg du skulle få. Forskarna kan ”se” generna i blodprov.

”Vad spännande det låter”, säger barnen.
”Kan vi också hjälpa forskarna ta reda på varför 
barn blir sjuka?”

”Nej, alla barn kan inte hjälpa till”, 
svarar Wille.

”Det kan bara en del barn.
Som jag och Wilma! Det är därför 
vi har varit med i TEDDY sedan vi 
var bebisar”.
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TEDDY
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Varför är Wilma med i TEDDY?

Vad samlar Forskar-Åke och alla som jobbar i TEDDY från 
Wille och Wilma?

Kan alla barn vara med i TEDDY?

Ja Nej
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Alla barn kan vara 
med i TEDDY Inte alla barn

Är du med i TEDDY?

Ja Nej
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Fina teckningar Skor Lite blod, bajs, kiss, 
saliv, tånaglar och snor

För att hon har
långt hår

För att hon har ärvt 
speciella gener

För att hon spelar
så bra fotboll

TEDDY
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Kommer du ihåg vad Wille & Wilma berättade?
Peka på eller rita en cirkel runt det rätta svaret på frågan!

Vad gjorde Wille innan han kom till dagis med sin mamma?

Vad gör Forskar-Åke på jobbet?

Vad är TEDDY?
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Lämnade blodprov hos 
en TEDDY-sköterska

Lekte med kompisar Simmade

Cyklar Undersöker
TEDDY-prover 

Fiskar

En tecknad
seriefigur

Något gott
att äta

En studie där forskare 
vill ta reda på varför en 
del barn får diabetes
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DU ÄR MED I TEDDY!
DU ÄR OCKSÅ EN MINI-FORSKARE!
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