
Fästingar – Sveriges farligaste djur? 

- Så härligt att våren är här! Man kan vara ute i naturen och grilla 
och promenera. Men jag tycker det är läskigt med alla de här 
fästingarna! 

- Fästingarna ja. Usch, så hemskt! 
- Är du vaccinerad? 
- Ja, jag vaccinerade mig i söndags. Första gången så tog jag 

grunddosen för många år sen, kanske femton år sen, så nu 
behöver jag bara fylla på vart tredje år. 

- Jag behöver också göra det. Det har jag inte gjort än. Men kostar 
det något att vaccinera sig? 

- Mm, det kostar. Jag betalade 350kr i söndags. Då stod nåt 
vaccinationsföretag utanför Ica Maxi med en ambulans och man 
fick gå in i ambulansen och bli vaccinerad. Så 350kr fick jag betala. 

- Det är nog värt det. 
- Jag tror det. För att jag menar, du kan ju bli så svårt sjuk om du får 

TBE. 
- Vad är det som kan hända om man inte är vaccinerad? 
- Man kan vaccinera sig och då är man skyddad mot TBE, jag vet 

faktiskt inte vad förkortningen står för men jag vet att det är en 
hjärnsjukdom, det sätter sig alltså på hjärnan så du kan bli allt från 
förlamad till att du inte kan prata längre, tror jag. 

- Det låter väldigt farligt i alla fall.  
- Det är Sveriges farligaste djur, fästingen, brukar jag säga. 
- Ja, det är det kanske. Då ska jag också gå och vaccinera mig. 
- Gör det! 



Nya ord 

härligt   skönt 

läskigt   som gör dig rädd 

fästing  en liten insekt som lever i gräset och 

på träden och som kan smitta med 

olika sjukdomar  

vaccinera  få en spruta mot en sjukdom 

grunddosen   första dosen, första portionen 

fylla på  få mer av något 

vart tredje år  med tre års mellanrum 

Det är nog värt det  det är bra att göra trots att det 

kostar pengar/tid/energi 

TBE  en sjukdom som fästingar kan 

smitta med 

skyddad mot   immun; är man skyddad så blir man 

inte sjuk 

förkortning  kortare version av ett ord eller en 

fras 

står för   betyder, symboliserar 

hjärnan   ett organ i huvudet som ansvarar för 

nervsystemet och tänkandet 

förlamad   som inte kan röra sig, paralyserad 



Fraser 

Prepositioner är väldigt viktiga i det svenska språket för om man ändrar en 
preposition så ändrar man ibland betydelsen av hela meningen.  

Jag är galen i dig = jag är kär i dig. 
Jag är galen på dig = jag är arg på dig. 

De spelar med varandra = de spelar i samma lag. 
De spelar mot varandra = de spelar i olika lag. 

Det är bra att lära sig hela fraser, substantiv, adjektiv eller verb tillsammans med 
passande preposition. 

vara ute i naturen  

läskigt med något 

gå in i ambulansen 

skyddad mot TBE 

står för  

sätter sig på  

Träna mera!  

Här kan du träna mera på fraser med prepositioner: 

Rivstart 

Prepositioner och känslor 

Lycka till ☺ 
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/

category/storlek-l/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

http://www4.nok.se/sprakverktyg/nokplayer/nokplayer.html?source=rivb02prep01&name=Prepositioner&chapter=Kapitel%25202&bookimg=RivstartB1B2%255b1%255d
https://www.youtube.com/watch?v=RuT5stVnV0A
http://sfipodd.se/category/storlek-l/
mailto:sfi.centrumvux@gmail.com

