
 

 
 
 

“Vabbruari” 
 

- Hej Mikaela! 

- Hej Kristin! 

- Du ser lite trött ut, tycker jag, idag. 

- Ja men jag känner mig jättetrött! Jag har vabbat. 

- Okej. Men är inte det skönare att vabba än att jobba? Alltså 

lugnare tempo? 

- Nej, det tycker jag inte. Jobbet hemma tar ju aldrig slut! Det 

fortsätter hela tiden. Och framför allt på nätterna är det jobbigt när 

barnen är sjuka för de vaknar hela tiden, de hostar och de har ont. 

De gråter. Man får gå upp och hämta vatten flera gånger. På jobbet 

har vi i alla fall lunchrast. 

- Jag tycker min kille, när jag är hemma med honom när han är sjuk 

så kan jag också känna mig helt slut. Han är 5 år men han är 

ganska intensiv. Han pratar hela tiden och vill ha uppmärksamhet 

hela tiden så att… det är full rulle hela dagen! Hur många barn har 

du? 

- Tre barn. 

- Jaha. 

- Men alla är inte sjuka nu. Det är bara två som är sjuka.  

- Okej, så du har vabbat med två barn. Vad var det, var de förkylda, 

eller? 

- Det är förkylning och huvudvärk.  

- Stackarna! Hur gamla är de? 
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- Den yngsta som är sjuk är 3,5 och den andra är 8 år. 

- Okej, men är de friska nu, eller? 

- Nej, det är de inte men deras mormor är hemma med dem och 

vabbar. 

- Åh vad skönt! Det är väldigt bra att ha en mormor eller morfar eller 

farmor eller nånting. Vi har en farmor som kan ställa upp ganska 

ofta. Jag vet inte hur vi hade klarat oss utan henne, faktiskt!  

- Vilken tur! 

Nya ord och fraser 
 
“vabbruari” februari-månad då många “vabbar” (se nedan) 

vabba vara hemma för vård av barn som är sjuka (vård 

av barn = VAB) 

det tar aldrig slut det slutar aldrig, det fortsätter bara 

i alla fall här: åtminstone (Mikaela menar att på jobbet kan 

det också vara stressigt och intensivt men i alla 

fall/åtminstone på lunchrasten kan man vila lite. 

Det kan man inte alltid hemma med sjuka barn.) 

helt slut mycket trött 

intensiv en person som är intensiv brukar prata mycket 

och göra många saker  

uppmärksamhet någons intresse (barn vill ha föräldrarnas 

uppmärksamhet. De vill att mamma och pappa 

ska lyssna på dem, prata med dem, leka med 

dem osv.) 

det är full rulle det är mycket att göra, det händer något hela 

tiden 
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Stackarna! Det är synd om dem! Stackars dem! 

ställa upp här: hjälpa till 

 

jag vet inte hur vi hade klarat oss utan henne = jag vet inte vad vi hade 

gjort utan henne 

 
 

Uttal 
 
Att - när uttalas det som “att” och när som “å”? 
 
att  som står före infinitiv (verbformen som oftast slutar på -a) KAN 
uttalas som “å ” (=precis som “och”) 

● Är det inte skönare att vabba än att jobba? 
● Det är bra att ha en farmor som kan ställa upp! 
● Jag gillar att dansa. 

 
att  som bisatsinledare uttalas alltid som att 

● Jag tycker att  det är bra. 
● Han säger att  han kommer. 
● Jag tror att  hon är förkyld. 

 
Kan du komma på flera exempel med “att” som kan uttalas på olika sätt? 
Skriv egna meningar! Läs dem högt! 
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Träna mera!  
 
I texten finns det många olika verbformer, t.ex. 

● att jobba (infinitiv) 

● tycker (presens) 

● har vabbat (nutids-perfekt) 

● var (preteritum) 

● hade klarat (pluskvam perfekt=dåtids-perfekt) 

Hitta alla verben i texten! Vilken form har dem? När använder man de 

olika verbformerna? 

Om du är osäker kan du fråga din lärare eller titta på filmerna nedan: 

En enkel film om verbformer: 

https://www.youtube.com/watch?v=C_xHxSlwdwg 

 

En avancerad film om verbformer: 
https://www.youtube.com/watch?v=UypnX2RVvWc 
 
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 
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