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Fremmedspråksenteret har publisert det 
fjerde heftet i serien med metodiske tips, 
tilgjengelig både på nett og som trykt 
hefte. Heftet «Byggeplassen» tilbyr en 
rekke metodiske tips som fokuserer på inn
læring av ord og grammatikk, og er utformet 
i samme stil som heftene «Skriveverk-
sted», «Det er verdt å lese» og «Med tunga 
på glid og ørene på stilk». Alle inneholder 
praktiske og enkle aktiviteter til engelsk- 
og fremmedspråkundervisningen. Det er 
beskrevet 19 tips for bygging av ordforråd 
som kan gjennomføres i par, i grupper og 
i klassen. De andre 12 metodiske tipsene i 
heftet fokuserer på verb, setningselementer 
eller setningsstruktur.

Tipsene er utformet slik at elevene og 
læreren skal kunne ta dem i bruk med få 
forberedelser. Nytt med dette heftet er at 
elevmedvirkning tar større plass. Elevene 
er med på å påvirke utformingen av og 
innholdet i aktivitetene i stor grad. 

Tipsene er språkuavhengig og beskrevet 
som forslag til hvordan man kan arbeide 
med ord og grammatikk. De kan enkelt 
tilpasses egen gruppe med tanke på fer-
dighetsnivåer og behov.

Vi håper med dette heftet å inspirere både 
lærere og elever med aktiviteter preget av 
lek, bevegelse, konkurranse og kreativitet, 

slik at det kan bidra til variasjon i undervis-
ningen og forhåpentligvis nye og kreative 
måter å lære og undervise i engelsk og 
fremmedspråk på. 

Under finner du noen eksempler for 
engelsk-, fransk-, kinesisk-, russisk-, spansk- 
og tyskundervisning. For å se flere eksempler 
kan du gå inn på Fremmedspråksenteret 
sin nettside: https://www.hiof.no/fss/  

Gratiseksemplar av heftet bestilles på 
Fremmedspråksenterets bestillingstorg.
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This is an example of the Ordterninger 
methodological tip found in “Bygge-
plassen” brochure, and it can be used to 
practice verb forms. Here we suggest to 
practice conjugating the most frequently 
used irregular verbs in English.

The verb examples shown in this activity 
are suitable for 7th-8th grade pupils, and 
can be used as a refresher activity throug-
hout the year.

Time: 
15-25 minutes

Proposed implementation:
 •  The teacher hands out a sheet of
   paper with an empty grid 6 x 6 squares
  on it to each student (see illustration
  1 - Empty grid)
 •  Students fill in the boxes with the

   given verbs (list included – illustration
   2) in Norwegian. The verbs should be
   in the infinitive form.
 •  The students work in pairs and exchange
   the sheet of paper with the grid on it.
  (As an alternative the teacher can hand
   out a paper with verbs filled in 
  in advance – illustration 3)
 •  Each pair of students is given two dice. 
  The first dice decides the row. Rows
   1-3 (brown) are singular (pronouns 
  I, you, he/she, it), and rows 4-6 (grey)
   are plural (pronouns we, you, they)
  The second one decides the column
   and tense of the verb: 
  Column 1 and 2 = Present (blue),
   column 3 and 4 = Past Simple (yellow)
   and column 5 and 6 = Present Perfect
   (green). See examples on the next page.
 •  The students roll the dice in turn.
   When one student answers correctly,  

 he or she marks the route with his/her
  initials. The one with the most marks
  wins.

To place this activity in the context of wri-
ting or oral competency, the teacher can 
add an extra step, asking the student to 
place the verb in a sentence, either written 
or oral. The partner acts as controller, and 
if the sentence is correct, an extra point 
can be awarded. If the partners disagree, 
an expert (the teacher, another group, or 
the internet) can be used.

Verb Dice
Elena Kristian and Virginia Lockhart-Pedersen,  Assistant Professors, Fremmedspråksenteret 

Dice Singular/Plural/ Tense Verb  Answer  Sentence (extra step)

1 and 2 Singular / Present Tense å være I am I am a student.

4 and 3 Plural/Simple Past Tense  å falle  We fell We fell into the water.

6 and 5 Plural/ Present Perfect å forlate They have left   They have left the school building.

For example:
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Illustration 2 - Verb listIllustration 1. Empty grid

Illustration 3 – The grid filled in in advance

Present

Sg. (I)

Sg. (you)

Pl. (we)

Pl. (you)

Pl. (they)

Sg. (he/
she/it)

Past Simple Present Perfect

example
Present

(do)

Sg. (I)

Sg. (you)

Pl. (we)

Pl. (you)

Pl. (they)

Sg. (he/
she/it)

Past Simple
(did)

Past Perfect
(have/has done)

å våkne

å bygge

å kutte

å kjøre

å glemme

å høre

å være

å kjøpe

å grave

å spise

å få

å kjempe

å begynne

å kunne

å gjøre

å falle

å vite

å gjemme

å bite

å velge

å tegne

å fly

å lære

å beholde

å knuse

å komme

å drømme

å finne

å forlate

å gi

å ta med
(bringe)

å stå

å drikke

å forby

å holde

å vokse

Norsk Infinitive Past Simple  Past Participle

å være to be  was/were been 

å begynne to begin began begun

å bite to bite bit bitten

å knuse to break broke broken

å ta med (bringe) to bring brought brought

å bygge to build built built

å kjøpe to buy bought bought

å fange to catch caught caught

å velge to choose chose chosen

å komme to come came come

å kutte to cut cut cut

å grave to dig dug dug

å gjøre to do did  done

å tegne to draw drew drawn

å drømme to dream dreamed/dreamt dreamed/ dreamt

å drikke to drink drank drunk

å kjøre to drive drove driven

å spise to eat ate eaten

å falle to fall fell fallen

å kjempe to fight fought fought

å finne to find found found

å fly to fly flew flown

å forby to forbid forbade forbidden

å glemme to forget forgot forgotten

å få  to get got got/gotten

å gi to give gave given

å vokse to grow grew grown

å høre to hear heard heard

å gjemme to hide hid hidden

å holde to hold held held

å beholde to keep kept kept

å vite to know knew  known

å forlate to leave left left

å stå to stand stood stood

å lære to teach taught taught

å våkne to wake woke woken




