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SAMMA SAK SÄGS PÅ TVÅ SÄTT J 
Jag trivs inte på jobbet så jag ska sluta 
om tre månader där.                                è 

Jag har sagt upp mig och ska sluta på 
jobbet snart.   SÄGER UPP SIG  

Peter hann inte bromsa när grannens katt 
Trisse sprang framför bilen.                   è 

Han körde tyvärr över den. KÖR ÖVER  

Den lilla butiken blev ersatt av en kedja. è                                                                                        
                    

En större företag köpte upp den lilla 
butiken. KÖPER UPP  

Försök att vara lite mindre spontan!       è 
 

Försöka att tänka efter före. TÄNKER 
EFTER 

Koka mjölken sakta!                                è 
 

Mjölken kokar lätt över. KOKAR ÖVER 

Texten är för lång så jag måste radera en 
del.                                                         è 

Jag måste ta bort en del ord i texten. 
TAR BORT  

Lisa klarade teorin i går och nästa vecka 
ska hon göra sista delen för körkortet.  è 

Hon ska köra upp nästa vecka. KÖR UPP 

Spela inte teater!                                  è 
 

Var dig själv!  ÄR SIG SJÄLV 

Sofia ökade 15 kg i vikt när hon var gravid. 
                                                              è 

Hon la på sig många kilon. LÄGGER PÅ 
SIG 

Mina nya jeans är för långa. Jag måste 
göra dem kortare.                                  è 

Jag måste lägga upp dem. LÄGGER UPP 

Grannens barn får allt som de pekar på. è De skämmer bort dem. SKÄMMER 
BORT 

Titta på bilden men kopiera inte!           è 
 

Bli inspirerad men rita inte av! RITAR 
AV 

Jag kan inte ge besked eller lösa 
problemet direkt. Jag behöver läsa och 
tänka först.                                           è 

Jag måste sätta mig in i saken innan jag 
kan svara eller ha en åsikt. TÄNKER 
EFTER	 

Barnen busade och jag bad dem att ta det 
lugnare.                                                 è 

Jag sa åt barnen att lugna ner sig lite. 
SÄGER ÅT 

Vi ska på maskerad nästa helg.              è 
 

Jag sa åt barnen att lugna ner sig lite. 
KLÄR UT SIG 

Var inte så snarstucken! Bli inte sur så 
fort!                                                      è 

Ta inte åt dig så lätt! 
TAR ÅT SIG 

 
 


