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6 Forslag til undervisningopplegg – verb
I dette forslaget til undervisningsopplegg ser jeg nærmere på hvordan en kan bruke På nivå
til å arbeide med ordklassen verb. Tenkt målgruppe for opplegget er deltakere på spor 2.
Deltakerne følger eller har fulgt norskkurs i henhold til nivå A1 eller A2, og det vil derfor
være mulig å arbeide med det grammatiske temaet via norsk. Deltakerne kan være på nivå
A1 eller A2, for På nivå kan brukes på tvers av nivåer til å arbeide med det samme
grammatiske temaet.
Opplegget tar utgangspunkt i disse ressursene:
Teoribok A1-A2
Arbeidsbok A1
(s. 70–75)
(s. 60–65)
S. 70
Oppgave 1, 2
1 Tid og verb: Fridas uke
2 Infinitiv
3 Presens: Hva gjør du nå? Oppgave 3, 4, 5

4 Preteritum: Hva gjorde
du i går?

Oppgave 6, 7, 8

Arbeidsbok A2
(s. 86–91)
Oppgave 1, 2

Lydspor til
arbeidsbøkene

Oppgave 3, 4, 5

A1 Verb 3 Hva gjør
han?
A1 Verb 4 Gjør du
det?
A1 Verb 5 Hvordan
er været?
A2 Verb 6 Hvordan
kommer du til
jobben?

Oppgave 6 (7)

Mål for øktene:






At innlæreren kan identifisere hva et verb er.
At innlæreren klarer å identifisere infinitiv som verbets grunnform.
At innlæreren kan skille mellom presens og preteritum.
At innlæreren kan lage og gjenkjenne presens form av et verb.
At innlæreren får en forståelse for at presens betyr at handlingen er relatert til nåtid, og
at preteritum betyr at handlingen er forankret i fortid.

Bakgrunn for didaktiske valg

Selv om vi kan regne med at de fleste språk (som vi kjenner til), har en ordklasse tilsvarende
verb, kan vi ikke gå ut fra at språkene behandler ordklassen på samme måte som vi gjør i
norsk. Vi kan altså ikke gå ut fra at semantiske kategorier som NÅTID, FORTID eller FREMTID
uttrykkes ved hjelp av grammatiske virkemidler som bøyningsendelser, slik det helt eller
delvis gjøres i norsk. Norsk tar også i bruk indre bøyning, noe som heller ikke finnes i alle
språk. Derfor er det nødvendig å starte med å avklare (eller repetere) sammen med
deltakerne hva et verb er.
I teoriboka er det valgt en semantisk inngang til å forklare hva et verb er: «Verb: Hva gjør
de?». En semantisk inngang fokuserer på hva verbets betydningsmessige status i språket er,
nemlig at det forteller om handlinger. Den semantiske inngangen er valgt fordi alle språk
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(som vi kjenner til) antas å ha en gruppe ord som uttrykker at noe skjer, selv om de ikke
nødvendigvis behandler dem grammatisk på samme måte som norsk gjør (Næss, 2012).
Forslaget til undervisningsopplegg fokuserer primært på forskjellen mellom presens og
preteritum. Dette er de to eneste verbtidene på norsk som kan opptre på plass 2 i setningen,
og det første verbet i en sammensatt verbtid er alltid bøyd i enten presens eller preteritum
(det finitte verbalet i en setning).
Presens er en verbform som kan ha mange bruksområder. Vi bruker presens
 for å referere til hendelser som skjer i nåtida: Jeg arbeider i butikk.
 for å referere til tilstander eller «evige sannheter»: Vann koker ved 100 grader.
 for å referere til handlinger som ikke har noen egentlig forankring i tid: Hva heter du?
Preteritum er enklere å avgrense. Preteritum refererer til en handling som begynner og
slutter i fortid (Hagen 1998). Forskjellen mellom presens og preteritum er den eneste
tempusopposisjonen vi har i norsk (Faarlund, Lie og Vannebo 1997), og det ser vi ved at
denne opposisjonen går igjen i hjelpeverbene i de sammensatte verbtidene: har/hadde spist,
skal/skulle spise, skal ha/skulle ha spist. Å få en forståelse for at det er en opposisjon mellom
presens og preteritum i norsk, er derfor en grunnleggende innsikt som det er viktig å hjelpe
innlærere til å oppnå.
Morfologisk er presens betydelig enklere enn preteritum, siden formen som regel slutter på er/-r. Men ettersom verbgruppe 1 (vasket, arbeidet osv.) og 2 (kjøpte, leste osv.) er de
definitivt største verbgruppene av de regelrette verbene, kan preteritumsendelsen gjerne
identifiseres som enten -et eller -te. (Kommunikasjonen vil neppe stoppe opp om feil
endelse velges.) Vi kan med andre ord identifisere presens som en -er-endelse, og vi kan
knytte -et/-te til preteritum.
Mange av de uregelrette verbene er relativt frekvente (var, gikk, sto, hadde, fikk, så, la, lå
osv.), og disse må øves spesielt. Den relativt høye frekvensen vil likevel ofte gjøre at verbene
læres relativt tidlig i språklæringsprosessen.

Opplegg i tre steg

Forslaget til undervisningopplegg bygger på teorier om ferdighetstilegnelse, og arbeidet er
delt i tre steg:
 Steg 1: Inngang (det deklarative steget): kunnskap hentes fram og aktiveres, og trekket
det skal arbeides med (her: verb) plasseres i kontekst
 Steg 2: Systematisering (delvis deklarativt, delvis proseduralt steg): Arbeid med teoribok
og tekster, for eksempel hentet fra teoribokas kapittel 4, og eventuelt andre ressurser
 Steg 3: Bearbeiding (det automatiserende steget): Arbeid med arbeidsboka og
nettoppgaver

Steg 1: Inngang

For innlærere på A1 og/eller A2 kan en induktiv tilnærming være effektiv og nyttig. Start med
å se på setningene på side 70 sammen slik at alle deltakerne får repetert hva et verb er. Sett
strek under verbene, og prøv å besvare disse spørsmålene sammen i gruppa: Hvilken type
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ord er løper, drikker, sover osv.? Hva forteller ordene om? Spør gjerne deltakerne om de har
flere eksempler på verb.
Deretter går dere videre med å forankre infinitiv som verbets grunnform. Det er viktig for
seinere å kunne arbeide med verbets morfologi. Infinitiven som utgangspunkt for ulike
former kan videre illustreres slik:

Å SPISE
SPISER

Her går vi tydelig ut fra infinitiv som grunnform fordi den står inne i trekanten.
Eventuelt kan det settes inn en illustrasjon av verbet midt i trekanten:

Hvis du tror at gruppa vil ha behov for slik visualisering, kan det være hensiktsmessig å lage
tomme trekanter med illustrasjoner ferdig på forhånd (se ressursside til slutt i denne
leksjonsvise gjennomgangen).
Denne trekanten danner grunnlag for videre arbeid med verbmorfologi. Ferdig utfylt vil
trekanten se slik ut:
SPIS

Å SPISE
SPISTE

SPISER

Legg merke til at oppsettet reflekterer den vestlige oppfatningen av tiden som lineær som
beveger seg i skriveretningen, altså fra høyre til venstre. Andre kulturer kan ha ulik mental
representasjon av denne dimensjonen: Den kan gå motsatt vei, den kan gå ovenfra og ned,
eller nedenfra og opp.
Grunnen til å sette imperativen på toppen av trekanten er tosidig: For det første er imperativ
den tredje verbformen som kun består av ett ord (i tillegg til presens og preteritum), og for
det andre er imperativen lik verbets stamme, som danner utgangspunkt for endelsen i
preteritum (og i presens perfektum).
Lag trekanter for alle verbene på side 70 i teoriboka, men fyll bare ut med infinitiv og
presens. Oppgave 1 og 2 i A1-arbeidsboka følger opp introduksjonen av infinitiv og presens,
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og vi beveger oss mellom det det deklarative og det prosedurale steget: I oppgave 1 skal
innlæreren skrive det illustrerte verbet på norsk, for deretter å oversette det til morsmålet. I
oppgave 2 skal innlæreren finne verb i en ordsky, altså identifisere verb blant andre ord. Her
er det infinitivformen (uten å) som skal letes opp.
Oppsummering av steg 1:
 Et verb forteller hva som skjer. Eksempler på verb er: å drikke, å spise, å løpe, å gå, å
sove, å lese, å skrive.
 Infinitiv er verbets grunnform.

Steg 2: Systematisering

Vi har nå etablert verbets grunnform, infinitiv, og vi har arbeidet med hva et verb er, ut fra
en semantisk inngang. På steg 2 starter arbeidet med å identifisere de to verbtidene presens
og preteritum som opposisjoner til hverandre.
Setningene under skrives på tavla eller gjøres tilgjengelige for alle deltakerne på annen
måte:
NÅ (presens)
Mannen løper.
Damen drikker kaffe.
Hunden sover.
Kaninen spiser.
Mannen leser.
Jenta sykler.
Hun kjøper mat.
Jeg vasker gulvet.
Læreren skriver på tavla.
Hun kjører til skolen.
De arbeider i butikk.
Han trener hver dag.

I GÅR (preteritum)
Mannen løp.
Damen drakk kaffe.
Hunden sov.
Kaninen spiste.
Mannen leste.
Jenta syklet.
Hun kjøpte mat.
Jeg vasket gulvet.
Læreren skrev på tavla.
Hun kjørte til skolen.
De arbeidet i butikk.
Han trente i går.

Noen av setningene er illustrert på side 70 i teoriboka og blir en repetisjon av inngangen til
temaet. Dersom deltakerne ikke har arbeidet med verb tidligere, vil det være tilstrekkelig for
dem å arbeide med presenskolonnen først og deretter med preteritumskolonnen. Hva som
er hensiktsmessig fremgangsmåte her, vil en ha fått et inntrykk av i arbeidet med steg 1.
Merk at alle setningene har ordstillingen SVO, som er den grunnleggende ordstillingen i
norsk. Det er fordi vi ikke vil blande inn V2-regelen i denne introduksjonen.
Les setningene i presenskolonnen høyt sammen med deltakerne, og sett strek under verbet
hver gang dere har lest en setning. Nå passer det å fokusere på verbmorfologi, men bare når
det gjelder presens: Hvis deltakerne ikke selv legger merke til det, kan de gjøres
oppmerksomme på hvilken bokstav alle presenseksemplene ender på: Vi lager presens ved å
legge -r til infinitiv, se side 73 i teoriboka. Der gjøres innlærerne dessuten oppmerksom på at
det fins fem frekvente verb som ikke følger denne regelen, og at disse må pugges.
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Lag trekanter for alle verbene, nå med preteritum på hjørnet til venstre for presens:

Å SOVE
Å LØPE
LØP

Å DRIKKE
LØPER

DRAKK

SOV
DRIKKER

Å SPISE
SPISTE

SOVER

osv.
Å SYKLE

Å LESE

SPISER
LESTE

SYKLET

SYKLER

LESER

Ettersom alle verbene er frekvente, vil innlærerne sannsynligvis ha støtt på en del av dem
tidligere. Systematisering i verbgrupper og regelrette og uregelrette verb er ikke poenget
her. Her er poenget å vise opposisjonen presens–preteritum: Verbene i presens slutter på -er
(eller -r), mens preteritum kan anta ulike former.
Den neste delen av det prosedurale steget er å bli trygg på identifisering av kategoriene vi
arbeider med, både muntlig og skriftlig. Derfor er det viktig å arbeide reseptivt parallelt med
å arbeide produktivt: Mange vil mene at resepsjon er en forutsetning for produksjon, ikke
bare når det gjelder uttale av enkeltlyder og ord, men også når det gjelder større språklige
enheter, som setninger og tekst.
Forslag til reseptiv systematisering:
Muntlig: Lytt til en tekst fra det læreverket dere arbeider med, eventuelt les en tekst fra
kapittel 4, delen om tekster (s. 138–159) høyt, og be innlærerne skrive ned de verbene de
hører. Her kan det være aktuelt å bruke læringspartnere.
Skriftlig: Finn en tekst fra kapittel 4, delen om tekster (s. 138–159). Velg en tekst som passer
til innlærerne du har i gruppa. Her er det mulig å bruke tekster med ulik vanskegrad, og
eventuelt sette innlærerne i grupper etter nivå. Be innlærerne finne verbene i tekstene.
Forslag til produktiv systematisering:
Se en reklamefilm, for eksempel: https://www.youtube.com/watch?v=vAkiJnd0if8 (Freia:
Kvikk Lunsj) eller https://www.youtube.com/watch?v=evykChzaINE (Tine: om mat og
kjærlighet). Innholdet i disse filmene er knyttet til forholdet barn og foreldre, og gir god
anledning til å gå på «verbjakt». Innlærerne kan gjerne sitte sammen i grupper med samme
morsmål. Utfordre dem til å komme med 5, 10 eller 15 verb (individuell tilrettelegging) som
de ser i filmene, og eventuelt til å lage setninger med disse verbene. Hvordan bøyes verbene
i presens og preteritum? Lag trekanter for å illustrere.
Arbeid deretter på samme måte med punktene 3 Presens: Hva gjør du nå? og 4 Preteritum:
Hva gjorde du i går?. Bruk bildene som hjelp for å illustrere verbtidenes kontekstuelle
forankring. Se også tips 1, 2 og 3 i avsnittet Praktisk-pedagogisk arbeid med teori- og
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arbeidsbøker for forslag til hvordan arbeidet med de forskjellige sidene i teoriboka kan
varieres.

Oppsummering av steg 2
 Presens kjenner vi igjen fordi den slutter på -r.
 Vi bruker presens når handlingen skjer i nåtid.
 Vi bruker preteritum når handlingen begynner og slutter i fortid.
Huskeregel: Siden ordet ‘presens’ har r i trykktung stavelse: presens, og ordet ‘preteritum’
har t i trykktung stavelse: preteritum, kan ordene ‘presens’ og ‘preteritum’ hjelpe til å huske
forskjellen slik den uttrykkes morfologisk.

Steg 3: Bearbeiding

Bearbeiding, altså arbeidet med det automatiserende steget, er en pågående prosess som
skjer over tid, men grunnlaget legges med oppgavene i arbeidsboka. Oppgavene kan gjøres
enten individuelt eller i grupper (se forslagene til arbeidsmåter under tips 4, 5, 6 og 7 i
avsnittet Praktisk-pedagogisk arbeid med teori- og arbeidsbøker).

Arbeidsboka A1
Oppgave 3 trener bruk av endelsen -er i presens. Ved oversettelse til morsmålet fokuserer
oppgaven også på bevissthet omkring bruken av presens som en nåtidig handling.
Setningene i oppgaven inngår i en kontekst rundt Even: Hva gjør han hver dag? Hvor bor
han? Hva liker han å gjøre? Lydfilen til oppgaven er en lytt og gjenta-oppgave. Dette kan
med fordel gjøres flere ganger. Dersom innlæreren ikke har gjort denne typen oppgaver før,
kan dere gjøre oppgaven sammen i gruppa slik at innlærerne trygges på hvordan de kan
bruke slike oppgaver.
Oppgave 4 øver på plassering av ikke i setninger med verbet i presens. Denne oppgaven har
også en lydfil, men her skal innlæreren lytte og lage setninger med ikke på rett sted. Det
samme gjelder for oppgave 4 som for oppgave 3: Hvis innlærerne ikke har gjort slike
oppgaver før, er det en fordel å gjøre oppgaven sammen i gruppa slik at innlærerne forstår
hva de skal gjøre.
Oppgave 5 trener overgang fra preteritum til presens i frekvente setninger som har å gjøre
med været. I denne oppgaven trener vi også på å lage det-setninger, men det er ikke
egentlig fokus for oppgaven, og trenger ikke å kommenteres. Det er å anta at overgangen fra
preteritum til presens er morfologisk enklere enn motsatt vei. Denne oppgaven har også en
lydfil som skal brukes på samme måte som lydfilen i oppgave 4.
Oppgave 6 handler om å finne verb i preteritum i en tekst. Da er verbene satt i kontekst, og
denne oppgaven er dermed lettere enn oppgave 7, der verbene i preteritum må
identifiseres ut fra morfologi. En oppsummering av oppgave 7 kan derfor være å plassere
alle verbene i oppgave 7 i verbtrekanter for å synliggjøre forskjellene.
Oppgave 8 går ut på å plassere verbene på rett sted i setningene. Her er verbene ferdig
bøyd, så denne oppgaven har primært et semantisk siktemål: Hva betyr verbene? Hvis en
ikke vet hva verbene betyr, må en gå via infinitiv til ordboka.
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Arbeidsboka A2
Oppgave 1 handler om å skille presens og preteritum fra hverandre, og opposisjon mellom
de to verbtidene er, som vi har sett, en grunnleggende semantisk innsikt når det gjelder verb
på norsk.
Oppgave 2 handler om å finne verb i en tekst, på samme måte som da dere arbeidet
reseptivt i steg 2. (Denne oppgaven kan eventuelt gjøres i forbindelse med steg 2 dersom
alle i gruppa er på nivå A2.) Etter at verbene er lokalisert i teksten, skal de systematiseres i
tabellen.
Oppgave 3 går ut på å sette inn verb i presens i en tekst. Siden dette er A2, er verbene
oppgitt i infinitiv, og deltakerne skal utføre operasjonen å lage presens selv. Setningene er
enkeltstående, men frekvente, og deltakerne har sannsynligvis hørt en eller flere av dem
tidligere.
Oppgave 4 dreier seg om antonymer: Hva er det motsatte av ...? I denne oppgaven er fokus
altså på betydning, ikke på bøyning. Det er fordi arbeidet på A2 også innebærer å arbeide
med utvidelse av ordforrådet. Alle verbene i oppgaven må anses som frekvente eller
mellomfrekvente ord.
Oppgave 5 handler også om semantikk. Oppgaven egner seg godt som samarbeidsoppgave
etter at deltakerne har gjort oppgaven skriftlig: Den ene deltakeren lukker boka, og den
andre spør: Hva gjør du på butikken? Stjeler du? Ser du etter noe? Betaler du? Hopper du?
osv. Da får deltakerne samtidig øve seg på å gå fra infinitiv (i oppgaven) til presens (i
spørsmålene).
Oppgave 6 går ut på å skrive om fra presens til preteritum. Dette kan være en utfordrende
oppgave som krever noe innsikt i verbmorfologi samtidig som den trener opposisjonen
mellom presens og preteritum: Alle setningene i preteritumskolonnen slutter med «i går
også». Denne oppgave kan oppsummeres med at verbene settes inn i verbtrekanter før
deltakerne gjør oppgaven muntlig ved hjelp av lydfilene.
Oppgave 7 fokuserer på konteksten for verbet, nemlig tidsuttrykk i setningene.
Tidsuttrykkene skal identifiseres, og deretter oversettes til morsmålet: i går, etter jobb, fra
halv fire til halv fem, i fjor, først, i fire timer, så, i to uker, i morgen, etter skolen, i dag, sist
uke. Oppgaven er samtidig en overgang til arbeidet med neste verbtid, nemlig presens
futurum.
Det er naturlig å avslutte arbeidet med opposisjonen mellom presens og preteritum enten
etter oppgave 6 eller etter oppgave 7.

Oppsummering av steg 3
 Innlæreren har fått startet øving med å automatisere skillet mellom presens og
preteritum.
 Innlæreren har fått startet arbeidet med å lage presens av infinitiv.
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Ekstraressurs: Illustrerte verbtrekanter

cv

Å KJØPE

cv

Å SKRIVE

cv

Å VASKE

cv

Å KJØRE

8

