
©all right reserved 2022. PLOCKEPINN.com

DET MULTIFUNKTIONELLA VERBET
- GÅ

PLOCKEPINN.com

gå in
gå ut
gå under
gå över
gå upp
gå ner
gå runt
gå i
gå på
gå över
gå med
....
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Hur många varianter kan du?
gå ifrån
Sten går ifrån festen.

leaving
Sten leaves the party.

gå in på
Det ska vi inte gå in på idag.

touch upon
Let’s not touch upon that today.

gå emellan
Killarna bråkade. Pappan gick emellan.

interfearing
The boys were fighting. Daddy interfeared.

gå med på
Jag går med på alla dina krav.

agree/accept
I accept all your demands.

gå upp i
Lisa går helt upp i sången.

get into
Lisa gets into the song.

gå upp
Varje år går lönen upp.

raise
Every year there is a raise.

gå upp
Min pappa behöver gå upp 5 kilo i vikt.

gain
My father needs to gain 5 kilos in weight.

gå sönder
Sluta! Den går sönder.

break
Stop it! It will break.

gå igång
Motorn går igång igen.

start after being broken/restarts
The engine starts allover again.

gå igång på
Eva går igång på långhåriga killar.

turn on
Eva finds longhaired guys a turn on.

gå av
Trädet går av på mitten

break
The tree breaks in the middle

gå ut
Mjölken går ut imorgon.

expire
The milk expires tomorrow.

gå ut
Ska ni ut ikväll?

going out
Are you going out tonight?

Varför heter det “gå i” skolan och ” gå på” universitetet på svenska?
“Går” man inte “till” skolan som på t.ex. engelska, spanska och ryska ?

Sitter man inte mest när man är i skolan?
På holländska säger man faktiskt “sitta i”  skolan och universitetet.
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gå ut på
Emil förstår inte vad leken går ut på.

purpose/meaning
Emil does not understand the meaning of the
game.

gå ut med
Sven går ut med Sara.

dating
Sven is dating Sara.

gå ut över
Chefens dåliga humör går ut över de anställda.

take it out on
The boss takes his bad mood out on the em-
ployees.

gå på
Frank går på som en galning.

pushing/walking fast
Frank is walking like a maniac.
Franks is pushy (towards somebody) as crazy.

gå på
Gick du på den historien?

being fooled
Did you get fooled by that story?

Går det så går det.
gå med
Greta går med Eskil till skolan.

accompany
Greta is accompanying Eskil to school.

gå med på
Linnea går med på att sjunga inför klassen.

agreeing
Linnea agrees to sing infront of the class.

gå över
Det onda kommer att gå över.

pass/disappear
The pain will disappear.

gå åt
Alla köttbullar går åt med en gång.

get eaten/ disappear
All meatballs got eaten immediately.

gå åt
Jag går åt i värmen.

not stand
I can not stand the heat.

går fram
Vad jag säger går inte fram.

coming through
What I’m saying is not coming through.

Det knallar och går.
gå itu
Mitt hjärta känns som det ska gå itu.

break
My heart feels like it will break.

gå framåt
Arbetet går inte framåt.

proceed/moving forward
The work is not proceeding.

gå under
Fartyget går under.

sink/vanish/wrecking
The vessel sank.

gå bort
Om du gnuggar, går fläcken bort.

disappear
If you rub, the stain goes away.

gå ner loose
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Fabiola behöver verkligen gå ner i vikt. Fabiola really needs to loose weight.

gå ner sig
Hon gick ner sig i träsket.

/getting stuck
She got stuck into the swamp

Gå i taket.
gå bort
Hennes pappa har gått bort.

die
Her father has died.

gå bort
Vi ska gå bort till vänner i kväll.

make a visit
We are visiting friends tonight.

gå överstyr
Mötet gick överstyr.

without control
The meeting went out of control.

gå utför
Det går utför med honom.

going bad
It goes bad for him.

gå om
Lena fick gå om simskolan tre gånger.

re-do
Lena had to re-do the swimschool three times.

Gå och skrota.

Gå på knäna.
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