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Jeg hedder NUTIDS-R
Jeg bruges i nutid, altså når du snakker eller skriver om

noget, der sker i dette øjeblik eller lige nu.
Rigtig mange danskere bruger mig

helt forkert.

Jeg vil gerne, at du bruger mig på den rigtige måde, så nu viser jeg 
dig, hvor jeg skal bruges.

Det er meget nemt, når bare man ved det.
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Jeg skriver lige en nem sætning til dig.

“Drengen løber en tur.”

Det røde ord er et verbum (udsagnsord).
Det er her, jeg står.

“løber” ender på “r”
Det er mig, der er det r.

Jeg står altid sidst i et verbum,
men jeg står der kun, hvis verbet er nutid.

Nu har du lært to ting om mig.
.Jeg er der kun, hvis verbet er i nutid
Jeg er det r, som står sidst i verbet.
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Hvis verbet er i datid, holder jeg mig væk.
“Drengen løb i går.”

Jeg er der ikke, det skete nemlig i går, og jeg er kun 
med, hvis det er lige i dette øjeblik, drengen løber.

Husk jeg hedder: Nutids-r.
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Hvis der står   at  foran verbet, 
vil jeg heller ikke være med.

at løbe 
er infinitiv (navnemåde)

Det er ikke nutid, og derfor er jeg der ikke.

Du kan godt se, at jeg er lidt vanskelig,
og der er faktisk endnu mere,

som jeg ikke vil.



6

Copyright: Eventyrligvis, Ragnhild Bach Ølgaard

Hvad er nu det for noget?
Modalverber (mådesudsagnsord)

Det er er det sidste og det værste,
du kommer ud for.

Modalverber vil ikke have mig med.
Jeg siger øv, når jeg ser dem.
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Modalverber
Heldigvis er der ikke ret mange:

Nutid:

kan
skal
vil
må
bør
tør

Hvis de ord står i en
sætning,

så er jeg pist væk.
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Nu fortæller jeg dig lige, hvor jeg 
gerne

vil være.




