
Träna verb!



1. Sök verben i

meningarna. 

I vilken tempus är 

de?

2. Hur säger du 

meningarna på 

finska?

Han bor i Tammerfors.

Mamma ringde till mormor.

Han hade sovit gott.

Nu ska vi börja.

Vi köpte ett nytt hus förra veckan.

Sover du?

Hon har sovit i nio timmar.



Ge alla fyra former av följande 

verben:

➢ Följa (II) seurata

➢ Trycka (II) painaa

➢ Använda (II) käyttää

➢ Sortera (I) lajitella

➢ Lyfta (II) nostaa

➢ Ladda (I) ladata

➢ Kontakta (I) ottaa yhteyttä

➢ Undvika (IV) välttää

➢ Kopiera (I) kopioida

➢ Upprepa (I) toistaa

➢ Välja (IV) valita

➢ Skydda (I) suojella, suojata



Jobba parvis.

 Olen nukkunut erittäin hyvin.

 Han/hon trivs inte i skolan.

 Voitko auttaa minua vähän?

 Jag skulle börja studera spanska, om jag 
hade tid.

 Aion lopettaa tupakoimisen.

 Var har du varit?

 Haluan ostaa uudet farkut, mutta minulla 
ei ole rahaa.

 Du behöver inte vänta på mig.

 Pitäisikö meidän soittaa isoäidille?

 Han/hon hade inte velat jobba vid sidan 
av studierna.

Du är A.

Du ska säga på svenska de 
meningarna som skrivna på 
finska.

Du ska också kolla (och 
hjälpa till om det behövs) att 
ditt par säger sina meningar 
rätt.

Gör övningen två gånger så 
att ni byter roller.



Jobba parvis.

 Jag har sovit mycket bra.

 Hän ei viihdy koulussa.

 Kan du hjälpa mig lite?

 Alkaisin opiskella espanjaa, jos minulla 
olisi aikaa.

 Jag ska sluta röka.

 Missä sinä olet ollut?

 Jag vill köpa nya jeans, men jag har inte 
pengar.

 Sinun ei tarvitse odottaa minua.

 Borde vi ringa till mormor/farmor?

 Hän ei ollut halunnut työskennellä 
opintojen ohessa.

Du är B.

Du ska säga på svenska de 
meningarna som skrivna på 
finska.

Du ska också kolla (och 
hjälpa till om det behövs) att 
ditt par säger sina meningar 
rätt.

Gör övningen två gånger så 
att ni byter roller.
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