
Prepositioner - orsak 

Man blir pigg av kaffe. 

Jag får ont i huvudet av alla avgaser. 

Du skulle må bra av att motionera lite mer. 

Blommorna kan vissna av brist på vatten. 

Jag njuter av god mat. 

Jag lider av kylan på vintern. 

Man dör inte av lite frisk luft. 

Många uttryck med av + känslosubstantiv: 

Darra/skaka av rädsla 

Gråta av glädje/lycka 

Hoppa högt av glädje/förvåning 

Vara utom sig av oro/förtvivlan/sorg 

Pigg 

AV 

Sjuk 

1. 
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AV erfarenhet 

tvång 

Av erfarenhet vet jag att det är svårt att sluta röka. 
Man fortsätter av gammal vana, men man kan ju 
sluta av hänsyn till andra. Själv slutade jag av en ren 
slump. 

tvång gammal vana 

princip bara farten 

hänsyn sig själv 

erfarenhet 

tradition misstag 

en slump 

en händelse 
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Ingmar Bergman har fått mycket beröm för sina 
filmer, men många kritiserar dem för att de är 
svåra att förstå. 

Vilka filmer har han fått pris för? 

Jag fick en utskällning för att jag kom för sent. 

Jag gillar henne för hennes goda humor. 

ÄVEN   känd, berömd, ökänd för 

                     Norrland är känt för sina ljusa sommarnätter. 

FÖR 

Berömma 

Kritisera 

(värderingar) 

Ingmar Bergman Ljusa sommarnätter i Norrland 
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Jag skulle vilja tacka 
dig för hjälpen. 

 

Jag är tacksam för vad 
du har gjort. 

Tack för maten. 
Jag ber om ursäkt för 

att jag kom försent 

Tacka 

FÖR 

Be om 
ursäkt 

Tack för maten Kommer för sent 

4. 

Petra Aleksic, SFI-skolan, Umeå – www.lektion.se



Lida  

FÖR 

Få 
skulden 

Varför ska man behöva lida för sitt 
utseende? 

Jag för alltid skulden för allting. 

JÄMFÖR     ekonomisk skuld: 

                              Jag är skyldig dig 20 kronor för  
                               bensin. 5. 

FÖR Medicinsk  

behandling 

6. 

Jag har sökt olika läkare för min dåliga 
mage. En ville behandla mig för mina 

nervösa besvär, en annan ville operera  mig  
för magsår. 
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Polisen misstänker honom för skattebrott. 

Han är misstänkt för skattebrott. 

Man har inte åtalat honom för stölden. 

Han är inte åtalad för stölden. 

misstänka anklaga 

gripa åtala 

anhålla döma 

häkta straffa 

OBS   vara skyldig till något (t ex ett brott) 

Misstänka 
(kriminalitet) 

Någon 

 FÖR 

något 
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