
 

NAVN:
KLASSE :

⎬
SKRIVESPRÅK LESE MUNTLIG

SKRIVEMÅTER
VERB

H v a  v e t  d u  o m  v e r b ?  S e  p å  r e g l e n e  o g  s k r i v  e k s e m p e l !

Verb 
Et verb forteller oss hva noen gjør eller hva som hender. Verb sier altså noe om handling. 
Eksempel: 

Bøye i <d
Verb kan vi bøye i ?d: nå?d, for?d og frem?d. 
Eksempel:  

Infini<vsmerket
Infini?vsmerket å hører med ?l ordklassen subjunksjoner. 
Eksempel:



 

 

SKRIVEMÅTER
VERB

Former av verbet 
Presens er nå(d. Vi kan også bruke presens for å u5rykke frem(d. 
Eksempel:  

 

Preteritum er for(d. Noe hendte (dligere. 
Eksempel:  

Presens perfektum forteller at noe har skjedd. 
Eksempel:   

Å bøye a verbo: 
Eksempel:  

Vi kaller det enkle former når verbet står alene. 
Eksempel:   

Sammensa5e former har vi når verbet har et hjelpeverb fremfor seg (å ha eller å skulle). 
Eksempel:



 

 

SKRIVEMÅTER
VERB

Presenssystemet 
Når du skriver en fortelling om no3d, bruker du presenssystemet.
Eksempel:

Preteritumsystemet 
Når du skriver en fortelling i 3dfestet for3d, bruker du preteritumsystemet. 
Eksempel: 

Utvidet bøying 
Verbformene ved utvidet bøying er infini3v, presens, preteritumer, presens perfektum, preteritumer perfektum, 
presens futurum, preteritum futurum, presens futurum perfektum og preteritum futurum perfektum.
Eksempel:



 

 

SKRIVEMÅTER
VERB

Par$sipp 
Presens par)sipp slu-er på -ende. 
Eksempel:  

  

Perfektum par)sipp er den formet av verbet du finn e-er har/hadde. 
Eksempel: 

Sterke og svake verb 
Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (for)d). Sterke verb 
får ikke ending i preteritum, men skiEer oEe vokal. 
Eksempel på bøying av svakt verb:

Eksempel på bøying av sterkt verb:
 

Impera$v 
Vi kan lage impera)v ved å sløyfe infini)vsendingen -e. Når stammen av verbet slu-er på mm, sløyfer vi den siste m-
en i skriE.
Eksempel:

I en impera)vsetning mangler oEe subjektet.
Eksempel:   



 

 

SKRIVEMÅTER
VERB

Samsvarsbøying 
Vi kaller det samsvarsbøying når par5sippet blir bøyd i kjønn og tall i samsvar med substan5vet det står 5l.

Svake par5sipp på -et får endelsen -ede/-ete i ubestemt og bestemt form flertall.
Eksempel:

Sterke par5sipp i ubestemt form entall kan ha -et i hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Vi kan bruke -en i hankjønn og 
hunkjønn.
Eksempel:   

Når en perfektum par5sippform på -et av et sterkt verb står 5l et substan5v i bestemt form entall eller i flertall, blir 
endingen -ne.
Eksempel:

Ak3ve verbformer
Når subjektet uCører handlingen, har vi en ak5v verbform.
Eksempel:

Passive verbformer
Passiv lager vi ved hjelpeverbet å bli eller ved å legge 5l -s eEer verbet.
Eksempel:

Passiv med s-form av verb
Eksempel:



 

 

SKRIVEMÅTER
VERB

Parverb 
Noen sterke verb har et lignende svakt verb ved siden av seg. To slike verb kaller vi parverb. Også når det er større 
formforskjell mellom verb, blir de regnet som parverb.
Eksempel:

Som regel kan det svake verbet få objekt e>er seg. Da er det et transi@vt verb.
Eksempel:

Når det sterke verbet ikke får objekt e>er seg, er det intransi@vt.
Eksempel:

Uselvstendige verb
Uselvstendige verb: være, bli, hete, synes (i betydningen mene), kalles, forbli, forekomme, virke og døpes.
Eksempel:

Noen av verbene kan brukes som selvstendige verb.
Eksempel:


