
Bydeform
Fjern -e fra navneform 
(eller fjern konsonant   
og –e fx spille). 

Navneform
Sæt ’at’ foran.

Nutid
Sæt –r på navneform 
(også når det ikke 
kan høres i fx hører)

Datid
Sæt –ede og –te på 
bydeformen.

Kort tillægsform
Sæt –t eller –et på 
bydeformen.

Lang tillægsform
Sæt –ende på  
bydeformen.

Regelmæssige
cykl cykle cykler cyklede cyklet cyklende
dans danse danser dansede danset dansende
jongler jonglere jonglerer jonglerede jongleret jonglerende
kast kaste kaster kastedede kastet kastende
kys kysse kysser kyssedede kysset kyssende
skovl skovle skovler skovlede skovlet skovlende
skøjt skøjte skøjter skøjtede skøjtet skøjtende
spil spille spiller spillede spillet spillende
strik strikke strikker strikkede strikket strikkende
voks vokse vokser voksede vokset voksende
bag bage bager bagte bagt bagende
lær lære lærer lærte lært lærende
læs læse læser læste læst læsende
rejs rejse rejser rejste rejst rejsende
spis spise spiser spiste spist spisende
Uregelmæssige (ofte ingen endelse, men vokalændring i datid, ofte vokalændring i kort tillægsform)
bind binde binder bandt bundet bindende
løb løbe løber løb_ løbet løbende
syng synge synger sang_ sunget syngende
skriv skrive skriver skrev_ skrevet skrivende
skyd skyde skyder skød_ skudt skydende
vind vinde vinder vandt vundet vindende

Bydeform Navneform Nutid Datid Kort tillægsform Lang tillægsform

Transitive verber efterfølges af et direkte objekt (genstansled): Emil sætter koppen. Emil lægger bogen (bevægelse).

Intransitive verber bruges uden direkte objekt: Emil sidder. Emil ligger (stilstand).   
lig ligge ligger lå ligget liggende
læg lægge lægger lagde lagt *
sid sidde sidder sad siddet siddende
sæt sætte sætter satte sat *
’Stjerneord’(svære ord)
hav have har havde haft -
sig sige siger sagde sagt sigende
- synes synes syntes syntes -
vær være er var været *
Modalverber  er hjælpeverber uden bydeform, og siger noget om måden hovedverbet foregår på fx: Pigen skulle cykle 

(’skulle’ er et mådesudsagnsord, derfor efterfølges det ikke af ’at’ foran hovedudsagnsordet som i: Pigen hader at cykle.
- burde bør burde - -
- kunne kan kunne kunnet -
- måtte må måtte måttet -
- skulle skal skulle skullet -
- ville vil ville villet -
Sanseverber (her er nogle eksempler, men find gerne selv på flere)
se se ser så set seende
hør høre hører hørte hørt hørende
smag smage smager smagte smagt smagende
føl føle føler følte følt følende
lugt lugte lugter lugtede lugtet lugtende

* Sjældent brugt.


