
 

 
 
 

Jag har gjort bort mig! 
 
 

 

- Hej, Bea!  

- Hej Anissa! 

- Jag tänkte att du ska få berätta för mig om en gång som du har 

gjort bort dig. Alltså när du gjorde nånting pinsamt. 

- Mm, det var en gång för många år sedan, jag hade bott utomlands 

och då under tiden jag bodde utomlands så födde en väninna ett 

barn. Hon födde barnet i februari och jag kom hem i augusti. Och 

när jag träffade henne var jag så glad. Efter att man har fött barn 

så är man oftast lite tjock om magen. Och när jag kramade om 

henne så utbrast jag: “Åh, är du gravid igen?!” Och hon tittade på 

mig förskräckt och sa: “Vad?!” Och jag förstod att “Oh nej, vad 

säger jag?”. Och jag sa: “NÄR vill du bli gravid igen?” Jag sa 

alltså...”när” för att hon skulle tro att hon hörde fel första gången.  

- Mhm! 

- Nej..jag räddade situationen. 

- Det gjorde du faktiskt. 

- Jag gjorde det. 

- Du räddade situationen. 

- Ja. 

mailto:sfi.centrumvux@gmail.com


 

- Men jag förstår att det är lite pinsamt och man känner att 

man gör bort sig. För det är ju inte roligt att höra “Är du 

gravid?” om man inte är gravid. 

- Nej, verkligen inte. 

- Men du räddade ansiktet och du räddade situationen. Super, bra 

jobbat där! 

- Tack haha! 

- Tusen tack Bea. 

- Tack. Hej då! 

- Hej då! 

  

mailto:sfi.centrumvux@gmail.com


 

Nya ord och fraser 
 
göra bort sig göra något pinsamt  

pinsamt genant; något som man skäms över 

utbrast preteritum av verbet utbrista  = säga plötsligt 

förskräckt rädd, skrämd, chockad 

rädda situationen göra en dålig eller pinsam situation bättre 

rädda ansiktet göra eller säga något för att inte behöva 

skämmas  

Grammatik 
 
För många år sedan   träffade   jag en kompis. Jag   hade bott  utomlands. 

preteritum pluskvam perfekt 
 
Vi använder preteritum när vi berättar om något som hände förut (t.ex. för 
många år sedan ). 
Vi använder pluskvam perfekt BARA för att markera att något hände 
ÄNNU TIDIGARE, alltså innan det som vi berättat i preteritum. (Den 
pinsamma situationen mellan Bea och hennes kompis hände för många år 
sedan. Innan Bea träffade kompisen hade hon bott utomlands.) 
 
Andra exempel: 
 
Jag var på ett bröllop i lördags. Bruden hade på sig en vacker klänning som 
hennes mamma hade sytt. (Mamman sydde klänningen innan bröllopet, 
inte på bröllopsdagen) 
 
Igår storstädade jag för jag skulle ha en fest hemma hos mig på kvällen. Jag 
hade bjudit många vänner. (Jag bjöd mina vänner tidigare än igår. Igår 
städade jag.) 
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Öva på preteritum och pluskvamperfekt muntligt med en 
kamrat. Fråga först kamraten: 
 

- Vad gjorde du igår klockan 17? 
 
I svaret måste din kamrat använda endast verb i preteritum, t.ex. “Jag åt 
middag klockan 17” Fråga sedan kamraten: 
 

- Vad hade du gjort innan dess? (Innan du åt middag) 
 
I svaret måste kamraten använda verb i pluskvamperfekt, t.ex: “Jag hade 
arbetat och hämtat mina barn på dagis”. Observera att här ska man INTE 
ange någon specifik tid. 

Rätt eller fel? (Frågor till Joannas och Anissas samtal) 

1. Att göra bort sig betyder att man skämmer bort någon.  
2. Att göra bort sig betyder att man skämmer ut sig själv. 
3. Anissa skulle träffa sin syster.  
4. Anissa kunde inte se sin syster eftersom hennes syster gömde sig.  
5. Anissa ropade till sin syster.  
6. Anissa vinkade till fel person.  
7. Joannas lärare berättade om en pinsam situation.  
8. Kvinnan som hade sin kjol innanför strumpbyxorna blev tacksam att någon 

sade till henne.  
 
 

Träna mera!  
 
Har du gjort bort dig någon gång? Berätta! 

 

 
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-l/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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