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Verbens böjningsformer 

finita 

Varje sats i svenskan måste innehålla ett finit verb. Finita 
verb innehåller tid och kan ensamma vara predikat i satser.  

infinita 

presens målar  
preteritum målade 
imperativ Måla! 

infinitiv  (att) måla 
supinum   målat 
presens particip målande 
perfekt particip målat  



Verbens böjningsformer 

finita infinita 

presens målar  
preteritum målade 
imperativ Måla! 

infinitiv  (att) måla 
supinum   målat 
presens particip målande 
perfekt particip målat  



Verbens böjningsformer 

finita infinita 

presens målar  
preteritum målade 
imperativ Måla! 

infinitiv  (att) måla 
supinum   målat 
presens particip målande 
perfekt particip målat  

Participen kan utgöra attribut eller predikativ. Presens 
particip kongruensböjs som adjektiv. 



• Passivum kallas, skrevs, tändes 

• Reciprocitet* möts, enas, slåss, pussas 

• Deponens andas, svettas, finns, hoppas 

 
*I reciproka verb finns ett underförstått ”varandra”. 

 

Verbens s-former 



tempus 

De verbformer vi har använder vi för att uttrycka olika 
tempus.  

 
Presens  (presens) 

Preteritum  (preteritum) 

Perfekt  (har + supinum) 

Pluskvamperfekt (hade + supinum) 

Futurum  (ska/kommer att + infinitiv) 

 

är 

Enkla (böjning) 

Sammansatta 
(temporala 
hjälpverb) 



tempus 

Tempus är en egenskap i satsen men uttrycks i det 
finita verbet.  

 
Det är vackert väder idag.  (presens) 

Det var vackert väder igår.  (preteritum) 

Det har varit vackert väder. (hjälpverb + supinum) 

Det kan bli vackert väder imorgon. (hjälpverb + infinitiv) 

är 



tempus 

Tempus är visar relationen mellan utsagans och verbhandlingens tid. Tempus 
kan också vara tidsrelationen mellan utsagans olika händelseförlopp. 
 
 
 
 
Presens   nu (Jag fyller 18.) + allm. betydelse (Fiskar andas med gälar.) 
Preteritum  en tidpunkt före nuet (Jag fyllde 18.) 
Perfekt   Det fanns en tidpunkt, och den är slut. (Jag har fyllt 18.) 
Pluskvamperfekt  Det fanns en tidpunkt, och den var slut innan något annat 
   hände i dåtid. (Jag hade fyllt 18 när jag kraschade bilen.) 
Futurum  Något kommer att hända. (Jag ska fylla 18.) 
 
 
 
 

är 

NU 



Hjälpverb och huvudverb 

I svenskan finns det olika typer av hjälpverb. Många gånger har vi dubbla 
verbformer utan att tempus ändras. (Temporala hjälpverb ändrar tempus.) 

 
 

Temporala:  har sjungit, kommer att dansa 
Modala:   kan bli, måste få (modifierar verbfrasens betydelse) 

Passivbildande: blev skriven, blev befordrad 
 
Övriga: försöker, börjar, lyckas, behöver… 


