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Vad är verb? 

Verb är allt man gör. Det är till exempel hoppa, springa, prata och lyssna. Men verb 
är också ord som: 
 

 vara 

 bli 

 ha 

 förstå 

 älska 

 hata 

 

Verb har olika tempus. Det betyder att de har olika tid. 

Imperativ 

Det är en order. Slutar med ! 

 

Till exempel:  

Var tyst!  

Sitt!  

Lyssna! 

 

I satser med imperativ behövs inget subjekt. 

 

infinitiv 

Verbets grundform kallas infinitiv. Infinitiv slutar ofta på a eller en annan vokal. 

Infinitiv har ingen tid. Det används alltid ihop med hjälpverb (till exempel ska, vill, 

måste) eller direkt efter ordet "att" (till exempel tycker om att sova) 

 

Exempel med hjälpverb: 

Vi brukar inte äta godis på vardagar (verbet äta i infinitiv) 

Jag måste betala mina räkningar på måndag (verbet måste i infinitiv) 

 

Exempel med att: 

Jag gillar att titta på TV. 

Det är viktigt att betala sina räkningar. 

 

Presens 

Slutar ofta på r. Det är nu eller framtid eller något man gör ofta. 

 

Exempel: 
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Jag tittar på TV (jag tittar på TV nu, eller det är något jag brukar göra) 

Jag tittar på TV varje kväll. 

Jag åker till Göteborg imorgon. 

 

Preteritum 

Det är förut. 

Igår, förra året eller för några minuter sedan. 

Men det är en avslutad handling. Jag gör det inte nu. 

 

Exempel: 

Jag bodde i Göteborg i två år. 

Förra sommaren var jag i Malmö. 

Jag åkte buss till jobbet i morse.  

 

 

Supinum - perfekt 

Supinum slutar på t. 

verbet har + supinum = perfekt 

 

Exempel: 

har arbetat 

har varit 

har ätit 

har haft 

 

Perfekt används när handlingen inte är avslutat. 

Perfekt används när man vill berätta hur länge man gjort något, eller hur många 

gånger. 

 

Exempel: 

Jag har bott i Spanien i ett år (jag bor i Spanien nu också). 

Jag har tränat på gym tre gånger den här veckan. 

Jag har läst svenska sedan december 2011. 

När vi har ätit tar vi en lång promenad. 

 

Supinum – pluskamperfekt 

hade + supinum = pluskvamperfekt 

Exempel: 

hade ätit 

hade varit  

hade åkt 

 

Pluskvamperfekt är förut. 
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Exempel: Du vill berätta vad du gjorde när något hände. 

- Jag hade precis kommit hem när det ringde på dörren. 

- Jag hade bott i Sverige i tre månader när jag började på SFI.  

- När vi hade ätit tog vi en lång promenad. 

 

Du vill berätta vad du skulle ha gjort om livet varit annorlunda. 

 

- Jag hade inte rest till Sverige om det inte (hade) varit krig i mitt hemland.  

 

Passiv form 

Verb som slutar på s. Många verb kan sluta på s. Det kan man ofta läsa i 

nyhetsartiklar. 

 

Exempel: 

föda 

sälja 

döda 

 

Exempel: 

Jag föddes 1997. 

Huset såldes för 2,5 miljoner.  

Han har dödats.  

 

Verben i de här meningarna visar att det inte är subjektet som gör verbet. 

Det är ju inte jag som föder mig, utan min mamma. 

Min mamma födde mig. 

Jag föddes (av min mamma).  

Verb i passiv form (slutar på s) kan vara i alla tempus.  

 

Andra texter där du ofta kan se passiv form på verben är till mediciner. 

Exempel: 

Två tabletter sväljes hela 3 gånger/dygn.  
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