Idiomatiske uttrykk med ”HODET”
1. å holde hodet kaldt: Han måtte holde hodet kaldt for å ikke gjøre feil da han kjørte
ambulansen under uttrykning.
2. å miste hodet: Da Jim fortalte at han ville skilles holdt hun på å miste hodet.
3. å ha/ få hodet over vannet: Nå må du få hodet over vannet og ta deg sammen, ellers
mister du jobben!
4. å henge med hodet: Det nytter ikke å henge med hodet, prøv å tenke konstruktivt!
5. å ha tak over hodet: Det er godt å ha tak over hodet.
6. å la noe gå over hodet på noen: Du må ikke la det gå over hodet på deg.
7. å ha et godt hode: Han har alltid hatt et godt hode.
8. å ha hodet under armen: ”Det blir en balansegang mellom det å tørre nok, og det å gå
ut med hodet under armen”, sa han oppgitt før kampen.
Hva tror du uttrykkene betyr?
1. å holde hodet kaldt
a) å ikke være interessert i andre mennesker
b) å klare å gjøre det riktige i en kritisk situasjon
c) å like å være ute i frisk luft
2. å miste hodet
a) å plutselig gjøre noe dumt
b) å besvime
c) å sove altfor lenge
3. å ha / få hodet over vannet
a) å være glad i å bade om sommeren
b) å komme ut av / bli ferdig med en vanskelig situasjon
c) å drikke mye
4. å henge med hodet
a) å ha vondt i nakken etter for mye lesing
b) å være nervøs for å snakke med andre
c) å være trist og lei seg
5. å ha tak over hodet
a) å ikke være interessert i hva andre sier
b) å ha masse hår på hodet
c) å ha et sted å bo
6. å la noe gå over hodet på noen
a) å si noe som ingen forstår
b) å si noe som alle forstår
c) å si noe som alle blir veldig begeistret for
7. å ha et godt hode
a) å være veldig glad
b) å være intelligent
c) å være snill og hyggelig
8. å ha hodet under armen
a) å være ekstremt trøtt
b) å være redd for å høre sannheten
c) å gjøre noe dumt

Idiomatiske uttrykk med ”HÅRET”:
1. å være et hår i suppa
Fire arbeidskamerater sitter i kantina og prater. En av dem spør hva de synes om Martin, den
nye avdelingslederen. ”Jeg synes han er en hyggelig fyr”, sier en. ”Jeg kan ikke uttale meg, for
jeg har ikke snakket med ham ennå”, sier en annen. ”Og jeg synes han er et hår i suppa”, sier
den tredje. ”Han er ikke interessert i å høre hva jeg sier…han får meg rett og slett til å føle meg
dum!” Hva mener han?
2. å løfte seg selv etter håret
Amalie blir spurt om å dikte en sang til en veninne som snart blir 50 år. Det skal være stor fest
med mange gjester. Hun svarer: ”Nei, er du gal, det kan jeg ikke! Det ville være som å løfte seg
selv etter håret. Jeg kan gjerne gjøre noe annet...bake en kake eller pynte bordene, men dikte
sang? Nei, det går ikke”. Hva betyr det? Finnes det andre uttrykk i teksten med samme
betydning?
3. å slå ut håret
Jan Erik snakker med en venn om festen de er invitert til.
”Kommer du på festen på lørdag?”
”Ja, selvfølgelig! Jeg gleder meg!”
”Jeg også. Nå har jeg hatt det så travelt på jobben så lenge at jeg er ganske sliten. Det skal bli
godt å slå ut håret for en gangs skyld!” Hva betyr det?
4. å være hårsår
Sandra sitter og snakker med mannen sin om hvordan det er på jobben. Hun jobber som
hjelpepleier på et eldresenter. De som jobber der, er opptatt av å gjøre en så god jobb som
mulig. Derfor har de ofte samtaler om hva de gjør som er bra, og hva de gjør som kan bli bedre.
Sandra forteller om Berit, en av de andre som jobber der: ”Jo, hun er grei…og veldig flink med
de gamle. Men det er dumt at hun er så hårsår. Det er vanskelig å samarbeide med sånne folk”.
Hvorfor er det vanskelig å samarbeide med henne?
Hva tror du uttrykkene betyr? Sett kryss i riktig rute:
1. å være et hår i suppa
 a. Å være veldig glad i mat
 b. Å være vanskelig å like
 c. Å ha spiseproblemer
2. å løfte seg selv etter håret
 a. Å være mest opptatt av seg selv
 b. Å være uvanlig sterk
 c. Å prøve å gjøre noe som er umulig
3. å slå ut håret
 a. Å gjøre noe morsomt som man ikke gjør så ofte
 b. Å være misfornøyd med seg selv
 c. Å være veldig opptatt av hvordan man ser ut
4. å være hårsår
 a. Å bli fornærmet for nesten ingenting
 b. Å være ofte syk
 c. Å være deprimert

