Understryk
vikten av att
vara
vegetarian

Du blir blyg

Prata alldeles
för snabbt

Prata skånska

Imitera en
kändis

Använd
engelska ord
då och då

Var
överförtjust i
en viss
musikgenre

Prata
norrländska

Du blir
undergiven

Försök så ofta
det går att
framhäva hur
duktig du är
på matematik

Gör
tankepauser
och tappa bort
dig i dem

Du börjar
plötsligt
stamma (det
är en
överraskning
för dig själv)

Betona vissa
ord

Börja svära för Var väldigt
mycket
luddig

Var förvirrad

Rynka på
näsan när du
talar

Upprepa dig
själv alldeles
för ofta

Börja skratta
lite nervöst
efter varje
mening

Du tror att du
är en lärare/
pedagog

Stirra stort när Du blir
du talar
plötsligt
väldigt
kissnödig

Tyck att du
själv är rolig

Prata i
intervaller

Börja göra
Misstolka ditt Det börjar
reklam för ditt ämne helt och plötsligt klia
ämne eller allt hållet
lite här och
du säger
där..

Bli ledsen och
nedstämd

Gäspa och
visa allmänt
ointresse

Bli plötsligt
väldigt macho

Börja prata
Svengelska

Få in att du
egentligen
rymt från
fängelset

Bli plötsligt
väldigt
feminin

Få in att “det
var bättre
förr” så ofta
det går

Börja visa vad Tro att de
du säger på
andra i
teckenspråk gruppen inte
förstår vad du
säger

Tro att du
vunnit ett
hederspris

Börja berätta
om din tro på
UFOn

Tro att de
andra i
gruppen inte
lyssnar på dig

Tro att de
andra i
gruppen ser
upp till dig

Tro att du har
kommit på en
ny uppfinning

Visa tydligt att Agera som om Du tror att du
du tycker att du är hos en
är en
det luktar illa psykolog
psykolog

Börja
argumentera
som ett barn

Du börjar
skryta

Du blir plötsligt
aggressiv och får
snabbt
skuldkänslor för
att sedan bli
aggressiv igen
osv.

Prata väldigt
långsamt

Du kommer att
tänka på
något roligt
Använd slang
hela tiden när du talar
men delar det
inte med de
andra

Du börjar
argumentera
det motsatta

Du tror du är
från “orten”

Du tror du är
en rappare
och
rappar/rimma
r mer än
gärna

Du byter ämne Du börjar låta Du får plötsligt
hela tiden
som en
stora
förskolelärare skuldkänslor

Du blir
Gör ofrivilliga
plötsligt
gester och
väldigt
ljud
dramatisk och
nostalgisk

Rör på dina
ögonbryn när
du talar

Tala monotont

Du blir
upprörd

Jämför dig
hela tiden
med kända
skådespelare
eller artister

Citera
president
Trump hela
tiden

Kom in på
olika
serier/filmer
du sett

Kom in på alla Kom in på hur Du kan inte
gånger du
man praktiskt låta bli att
gjort bort dig kan använda “digga” till en
saker i
låt som finns i
rummet på
ditt huvud
annorlunda
sätt
Du inser att du har
något mellan
tänderna och
försöker få bort
det utan att någon
märker

Du tror att det
är en
tv-inspelning
(live) och
försöker titta
in i kameran

Du tror du är
en
flygvärdinna

Du får för dig
att de som
lyssnar hör
väldigt dåligt

Du är Leif GW
Persson

Du är
mytoman

Bli plötsligt
Bli amerikan
självupptagen fast försök
och citera dig prata svenska
själv hela
tiden

Börja rimma

Du är arg på
Håna politiker Du blir väldigt
de andra men
nervös
försöker
behärska dig

Sjung vissa
ord och
meningar när
du talar

