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Verb substaNtiV



substaNtiV



rett ord til rett tid



rett ord til rett tid sterke Verb: lese og skriVe

Har skrive vs. skrevet

a lese – les – las – har leseo



Verb

gjev vs. gjerÅ gje – gjev – gav – har gjeve
(eller å gi – gir – gav – har gitt)

Å gjere – gjer – gjorde – har gjort

Sterkt verb: å male – mel – mol – har male (å kverne eller å lage godlydar)
e-verb: å måle – måler – målte – har målt (å finne storleiken på noko)
a-verb: å måle – målar – måla – har måla (å dekkje med måling eller å lage bilete med måling)

Verb



Verb

spille vs. spele

parverbÅ brenne – brenn – brann – har brunne
(Å vere i brann)

Å brenne – brenner – brende – har brent
(Å utsetje noko for eld eller sterk varme)

* Det finst fleire slike parverb, til dømes hengje/henge. Parverba er slik at det svake verbet tek objekt 
(«eg hengjer opp jakka»), medan det sterke ikkje gjer det («jakka heng på knaggen»).

*



lett samaNblaNdiNg

gale vs. galt

huske vs. hugse

dobbelkoNsoNaNt



dobbelkoNsoNaNt

konSonantforenkling: Vanlegvis er det slik at når ein dobbelkonsonant får endå ein konsonant etter seg 
på grunn av bøying, vert den eine av dei to like konsonantane teken  bort. Til dømes heiter det å lesse – leste og 
å kneppe – knepte. 

Men nokre verb fylgjer  ikkje  denne regelen, av di det kunne føre til samanblanding med andre verb. Preteritums
forma av «å sleppe» er difor «sleppte» ( for å unngå samanblanding med «slepte»).  Andre unntak frå regelen 
om konsonantforenkling er verba «kvesse», «søkkje», «tynne» og «unne» og adjektiva «full» og «viss».

DobbelkonSonant etter kort vokal: I «hyller» er yen kort. I «hyler» er yen lang («hyyyler»).  
Etter ein kort vokal får vi som regel dobbel konsonant, slik som i «hyller», «å lesse» og «å sleppe».



substaNtiV

Minne vs. minner

Bodskap vs. buskap

Eit minne – fleire minne Å minne – minner



substaNtiV eitt eller to ord?

ALT FOR VS. ALTFOR



lett samaNblaNdiNg

regne vs. rekne

viske vs. kviskre

lett samaNblaNdiNg



lett samaNblaNdiNg

reiv vs. rev

hoy og lav vs. hog og lag /  /
o



e-Verb

e-verb: «å følgje», «å hjelpe» og «å leve» er vanlege everb, ikkje sterke verb. 
Notidsformene vert difor «følgjer» (ikkje «føl»), «hjelper» (ikkje «hjelp») og «lever» (ikkje «lev»).


