
 

Misstänka att allt inte är som det ska. 

När man kommer få hårdare regler eller straff. 

Få en felaktig uppfattning om något. 

Springa snabbt bort från något eller någon. 

Helt naken / utan kläder. 

Inse att man har haft fel eller förlorat. 

Bli väldigt intresserad och fastna helt i en aktivitet, 
sport eller liknande. 

Det kan gå precis hur som helst.  

Bli arg och våldsam och förstöra saker. 

Göra som någon annan vill utan att fråga varför. 

Få ta skulden för något även om man inte är skyldig. 

Hjälpa till (som en duktig myra). 

Så lite att det inte märks. 



 

En person som kan mycket (inom ett område). 

Få väldigt bråttom. 

Något viktigt som ingen vill prata om. 

Bli omtyckt eller uppskattad. 

Ge upp sitt motstånd. 

Alla möjliga eller allt möjligt. 

Ingen fara just nu. 

Förstå vad något handlar om. 

Försöka få reda på något i smyg. 

Något man är extra stolt över. 

Vara nervös och pirrig i kroppen inför något. 

Lyssna och se utan att synas själv. 

När man har problem eller är osams i en relation. 



 

Försvinna eller bli stulet. 

Se väldigt förvånad ut ofta med gapande mun. 

När för många personer lägger sig i blir det dåligt. 

Vara eller känna sig överflödig. Som den extra 
personen som inte behövs. 

I sista sekunden. 

Prata på en massa. 

Ingen brådska. 

Ung och oerfaren. 

Behålla lugnet och inte bli stressad. 

Bli rädd/orolig för något och ångra sig. 

Ge upp. 

Kissa. 

Inte kunna sitta still. 



 

Bara ta det bästa. 

Fokusera på småsaker och missa det som egentligen 
är viktigt. 

Ha stora problem som är svåra att ta sig ur. 

Sitta i fängelset. 

Bli inspirerad och vilja göra något igen. 

Det är mycket bråttom 

Försöka skapa något som förenar / samlar alla på 
samma sida. 

Gå extra långsamt / söla.  

Till slut, efter en massa krångel… 

Slösa en massa tid och energi (bränsle) i onödan. 

Någon gång i framtiden när man minst anar det. 

Inte få möjlighet att vara med i ett samtal / säga sitt. 



 

Lura någon.  

Göra det omöjliga. 

Ge en spydig, retfull, överdriven kommentar / 
tillsägelse. 

Svara på en fråga med ett svar som inte alls passar 
ihop med frågan. 

Vara bra på att ta hand om växter. 

Stänga för gott, sluta finnas. 

Bli mycket arg eller upprörd.  

När all kraft tar slut och man inte orkar något mer. 

Ta sig hela vägen till målet. 

Ge något litet, obetydligt för mycket fokus. 

Inte visa vad man tycker eller känner. 

När något inte alls verkar stämma. Man misstänker 
att något är fel. 



 

Vara i närheten av, men inte exakt på samma plats. 

Slösa på pengar i onödan 

Ta i och jobba hårt. 

Vara väl förberedd, påläst och kunnig inom ett 
område.  

Tappa tålamodet och bli arg eller irriterad. 

Vara löjlig och tramsa. 

Att göra något man vet är farligt och som kan gå illa. 

Vara försiktig och försöka att inte synas just nu. 

Försöka att aktivt skynda på något eller någon. 

Jobba intensivt mer något. 

Vara i en svår situation eller fått problem som är 
svåra att ta sig ur. 

Se till att alla håller tyst om något (hemligt).  



 

Lägga sig i sådant man inte har något med att göra. 

När man överdriver och lägger till för att något ska 
låta bättre än det är. 

Det negativa som inte syns när man först tittar på 
något. 

Att tvingas välja mellan två onda ting. 
 


