SETTE – SITTE – LEGGE – LIGGE
Det kan være vanskelig å huske forskjellen mellom verbene å sette, å sitte, å
legge og å ligge. De ser veldig like ut, og de betyr nesten det samme. Det er en
viktig forskjell: å sitte og å ligge forteller om en statisk situasjon, men de to
andre verbene forteller om en bevegelse.

Clip Art Library

Clip Art Library

Å sitte og å sette
Setningen Tom sitter på stolen betyr at Tom er på stolen. Det er ikke noe
bevegelse. Bilde 1 illustrerer dette. Setningen Paul setter seg på stolen betyr at
han beveger seg ned på stolen for å sitte på den. Bilde 2 illustrerer dette.

Bilde 1: Tom sitter.

Bilde 2: Paul setter seg.

Å ligge og å legge
Forskjellen mellom disse verbene er den samme som forskjellen mellom å sitte
og å sette. Verbet å ligge betyr at det ikke er bevegelse. Tom ligger i senga betyr
at Tom er i senga. Setningen Paul legger seg i senga betyr at Paul beveger seg
ned på senga for å ligge.
Vi bruker vanligvis refleksivt pronomen sammen med å sette og å legge. Vi kan
også bruke dem uten refleksivt pronomen, men da betyr de at vi plasserer noe
et sted (engelsk: «to put»):
Jeg setter meg her.
Katten legger seg på gulvet.
Jeg setter/legger boka i hylla.
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Setter jeg boka i hylla, eller legger jeg den i hylla?
Verbene å sette og å legge betyr også «to put» på engelsk. Forskjellen mellom
dem er denne:
Jeg setter boka i hylla.
Jeg legger boka i hylla.

→ Boka står vertikalt i hylla etterpå.
→ Boka ligger horisontalt i hylla etterpå.

Vi bruker vanligvis også å legge når vi putter noe ned i noe annet, for eksempel
en pose eller en ryggsekk:
Jeg legger flaska i posen.
Jeg legger jakken i ryggsekken.
Jeg legger mobilen i veska.
Når vi setter en ting et sted, står tingen der etterpå. Når vi legger noe et sted,
sier vi at tingen ligger der.

Jeg legger bøkene i hylla.
Bøkene ligger i hylla.

Jeg setter bøkene i hylla.
Bøkene står i hylla.

Verbenes former
De fire verbene har disse formene i presens, preteritum og presens perfektum:
Infinitiv
å legge
å ligge
å sette
å sitte

Presens
legger
ligger
setter
sitter

Preteritum
la
lå
satte
satt
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Perfektum
har lagt
har ligget
har satt
har sittet

