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Preteritumsystemet Presenssystemet 

 DÅ FÖRE NU NU FRAMTID 

Pluskvamperfekt 
hade + supinum 

Preteritum Futurum preteriti 
skulle + infinitiv 

Perfekt 
har + supinum 

Presens Futurum 

 

 

Igår   Idag  

När jag hade gjort mina 

läxor 

 

gick jag ut. 

 

Jag skulle köpa godis. 

Jag har gjort mina läxor; nu går jag ut. Jag ska köpa godis. 

      

Framtidens perfekt 

      

Jag hade kommit hem, när telefonen ringde.    När jag har gjort mina 

läxor, ska jag gå ut. 

      

 preteritumsystemet:
alla verb står i 

preteritum 
hade / gick / skulle 

  presenssystemet: 
alla verb står i  

presens 
har / går / ska 

 

 
 

Infinitiv Presens Preteritum Supinum 
ha har hade haft 
gå går gick gått 
göra gör gjorde gjort 
(skola) ska skulle (skolat) 

1 2 
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Presens används för: 
- pågående aktivitet 
Alex jobbar på Saab nu. 
Jag ser att du fryser. 
- något allmänt 
Det regnar och blåser på hösten. 
- en vana 
Anders åker buss till jobbet. 
OBS! Preteritum används för: 
- ett omdöme om något i nutid 
Det var tråkigt att höra att Tom har 
blivit arbetslös. 
Det var en vacker tavla. 

Futurum 
uttrycks på olika sätt: 
- presens + tidpunkt 
Eva flyttar till Lund nästa vecka. 
- ska + infinitiv (+ tidpunkt)  
(någon har sagt, lovat, bestämt…) 
Åsa ska söka jobb på IKEA. 
Vi ska åka till Helsingborg på lördag. 
- kommer att + infinitiv  
(prognos) 
Karin kommer att bli en bra chef. 
- perfekt  
(för aktivitet nr 1, om det finns två eller 
flera aktiviteter efter varandra i framtiden) 
När jag har läst läxan, ska jag hjälpa 
dig.

Perfekt används för: 
- avslutad aktivitet men okänd eller 
pågående tidpunkt  
(t.ex. idag, den här veckan, i år…) 
Kalle har jobbat i Wien i två år. Nu 
jobbar han i Prag. 
Ulla har läst ryska i Moskva. 
Bosse har bara haft två veckor 
semester i år. 
- påbörjad men ej avslutad aktivitet 
Anders har jobbat på Saab sedan 
1991, och han trivs bra där. 
 

Preteritum används för:  
- avslutad aktivitet och bestämd avslutad 
tidpunkt  
(t.ex. igår, 1995, när jag var liten…) 
Jag köpte en cykel förra veckan. 
När jag var liten, brukade jag åka skidor. 
 

Pluskvamperfekt används för:  
- avslutad aktivitet före då 
I fredags var Åsa trött,  
               (2) 
för hon hade jobbat hårt hela 
veckan. 
                 (1) 
- påbörjad men ej avslutad aktivitet före 
då 
När jag hade bott i Paris i två 
månader, träffade jag Pierre, min 
blivande man. 
 

Futurum preteriti används för: 
- en aktivitet efter då  
I morse var Ulla nervös,  
              (1) 
för hon skulle ha ett test klockan tolv.      
(2) 
Pluskvamperfekt används för:  
- aktivitet nr 1 om det finns två eller flera 
aktiviteter efter varandra 
När hon hade tagit sin examen, 
                   (1) 
skulle hon söka jobb. 
   (2) 
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