
Verbs
Infinitiv Presens Preteritum Perfektum English
å kjøpe kjøper kjøpt har kjøpt
å bo bor bodde har boddet
å spise spiser spiste har spist
å danse danser danset har danset
å drikke drikker drakk har drukket
å skrive skriver skrev har skrevet
å stave staver stavet har stavet
å jobbe jobber jobbet har jobbet
å såve sover sovet har sovet
å hete heter het har hett
å komme kommer kom har kommet
å går gå gikk har gått
å si sier sa har sagt
å forstå forstår forstått har forstått
å gjenta gjenta gjentatt har gjentatt
å lytt lytter lyttet har lytett listen
å lese leser leste har lest
å klemme klemmer klemte har klemt
å huske husker husket har husket remember
å tenk tenker tenkt har tenkt
å løp løper løpet har løpet
å gå går gikk har gått gone/went
å være værer var har vært
å synge synger sang har synget
å hjelpe hjelper hjalp har hjulpet
å holde holder holdt har holdt hold
å legge legger la har lagt to put place lie
å ligge ligger lå har ligget lie, horizontal
å lope løper løp har løpt
å se ser så har sett see
å selge selger solgte har solgt sell
å sette setter satte har sagt to set/place
å sitte sitter satt har sittet
å skrive skriver skrev har skrevet
å stå står sto har stått stand
å ta ta tok har tatt
å treffe traff har truffet
å vite visste har visst know
å be ba har bedt to ask, request
å bli blir ble har blitt
å dra drar dro har dratt
å falle faller falt har falt fall
å finne finner fant har funnet
å forstå forsto har forstått
å fortelle forteller fortalte har fortalt tell
å få får fikk har fått
å gi gir ga har gitt give
å gjøre gjør gjorde har gjort
å dra drar dro har drott
å jogge jogger jogget har jogget
å bli blir ble har blitt
å prate prater pratet har pratet talk
å stoppe av slapper av slappet av
å vaske vasker vasket har vasket
å reise reiser reiste har reist
å bil
å angre angrer angret har angret regret
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å arbeide arbeider arbeidet har arbeidet work
å arrangere arrangerer arrangerte har arrangert arrange
å arve arver arvet har arvet inherit
å be ber bad har bedt ask, request
å begrave begraver begravde har begravd bury
å begynne begynner begynte har begynt begin
å behandle behandler behandlet har behandlet handle, manage
å beholde beholder beholdt har beholdt retain, keep
å bestemme bestemmer bestemte har bestemte decided
å banne swear
å synes think (personal opinion)

å tro tror
believe (believe as fact
or believe it is likely)

å passe passer to fit CHECK
å spare save
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Pronomen
Subject Object Reflekivit object
jeg meg meg
du deg deg
hun / ham henne / ham seg
vi oss oss
dere dere dere
den dem seg
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Interrogatives (question words)
hva what
hvem who
når when
hvor where
hvorfor why
hvordan how
hvilken which
hvilket which
hvilke which
hva slags what kind
hvor stor how + adjective
hvor mange how + adverb

4



Gender
den male/female
det neutral
de they

min my
mine your
mitt my (neutral)
din your (male)
denne the (neutral)
ditt it (neutral)

min bok my book
din bok your book
mitt rom my room
mine rom my rooms
ditt dom the rooms
denne rom your rooms

mine bøker my books (specific)
mine bøkene my books
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Pronouns
Subject Object Reflexive Possessive

Reflexive
possessive

jeg meg min
du deg
han (he) ham / han (him) seg (himself) hans (his) sin (his)
den den seg (himself) hennes (his / hers) sin (his / hers)
det det seg (itself) dens (its) sin (its)
vi oss vår (our)
dere dere deres (your)

de dem seg (themselves)
deres (their /
theirs) sin (their / theirs)

6



Adjectives
Indefinite form Definite form

Masculine en pen bil
den billen (the
car)

Feminine ei pen dør
den døra (the
door)

Neuter et pent hus
det huset (the
house)

Plural biler
de bilene (the
cars)

Neuter form
normally has "t" on
end
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Irregular adjective forms
Positive Comparitive Superlative
god bedre best
liten mindre minst
ung yngre yngst
lang lenger lengst
ille (bad) verre (worse) verst (worst)
stor større størst
gammel eldre eldst
tung (heavy) tyngre tyngst
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Substantiv
Single non-specific Single specific

Multiple non-
specific Multiple specific

Entall ubestemt Entall bestemt Flertall ubestemt Flertall bestemt English Examples

ei tavle tavla tavler tavlene board
Hvor de rene
glassene?

"glassene" because
referring to
specific glasses

et kart * kartet kart * kartene
De glassene er i
oppvaskmaskin.

en blyant blyanten blyanter blyantene pencil Kan du finne ost?
ei veske veska vesker veskene backpack

ei sol sola soler solene

hvilken (which,
but for male or
neutral) hvilken kino?

en pose posen poser posene
hvilket (which, but
for feminine) hvilket rom?

en bil bilen biler bilene
Den yoghourten er
på bordet

den, yoghourtEN
and bordET
because yoghourt
is male

ei uke uka uker ukene

et vindu vinduet vinduer vinduene Kan jeg få to poser
Can I have two
bags

et regnvær regnværet regnvær --- rainy Kan jeg få en pose Can I have one bag

en kopp koppen kopper koppene
Kan jeg få den
posen

Can I have that
bag

en bok boka bøker bøkene
Kan jeg få dem
posene

Can I have those
bags

et hus huset hus husene
et barn barnet barn barna
et solregn solregnet solregn --- sun shower
et rom romet rom romene
et bord bordet bord bordene
en mann mannen menn ---
ei dame damen damer damene
en benk benken benker benkene
et eple eplet epler ????? eplene
ei jente jenta jenter jentene girls
et glass glasset glass glassene
en sjokolade sjokoladet sjokolader sjokoladene
en bil biler
et egg egget egg eggene
en genser genseren gensere genserene jersey
en gaffel gaffelen gaffer gafferene
en buss bussen busser bussene
en forelder forelderen foreldre foreldrene
en datter datteren

døtre døttreneei datter dattera
en far faren fedre fedrene
en mor moren

mødre mødreneei mor mora
en tale speech
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Examples
å kjøpe to buy
å handle ???

Kate har gått
uses haR because
in past

Jeg må ha vann å
drikke

uses no R in "ha"
because in present

litt  - different
from all other
forms
en liten gutt den lille gutten

ei lita jente den lille jenta
(notice the last
letter)

et lite barn det lille barnet
to små barn de små barna

de satt i parken the park
de satt i en park a park

Maria leste avisen
i går

Maria read the
newspaper
yesterday

Maria leste en avis
i går

Maria read a
newspaper
yesterday

min venn my friend
mine venner my friends

vi spiste mat
hjemme

Er denne osten
god□

BLANK coz ost is
masculine

Brødet er ikka sa
godT

T coz bread is
feminine □

Jeg har lyst på
godE kakeR

E because R
implies multiple
cakes (flertal)

Hvilke□ filmer liker
du å se på?

Empty coz
referring to
multiple films

HvilkeN eple vil du
ha

N coz apple is
male

{$object} suger! ie: Magento suger! Magento sucks!

10



Useful words / word combos
Word (s) Definition
vane every day
vanlig usual
vanligvis usually

husket remember
ettermiddag afternoon
å kle på seg to dress
å ha på seg to wear
farger colours

forlover
best person at
wedding

sporsmål question
langsomt slowly
forsiktig careful
å spare to save ie: SpareBank

ut out
Du må ikke gå ut
enna Vi skal ut i kveld

ute outside
Hun går ute på
veien

Det regner ute i
dag

enna yet
derfor that's why
virkelig really

hjem home (movement)
Jeg skal hjem
klokka tre

Jeg må ringe hjem
(use hjem coz not
at home)

hjemme
home (no
movement)

De sitter hjemme
hver kveld

hit here Kom hit!
De skal komme hit
på besøk

her here Hun sitter her
Jeg vil gjerne bo
her

bør should
dessuten besides
bursdags selskap birthday morning
sliten tired (want to rest)
krangler arguing
spørsmal question
oppgave exercise
laste opp upload
travelt busy
maser nag
kjedelig boring
lat lazy
størrelse size
bestemmer decide

lekkert
very nice / quite
nice

vanlig common
genser jersey CHECK
fornøyd satisfied
vanligvis usually / normally
herreklær menswear
bærepose carry bag
selffølgelig course CHECK
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billig cheap
fæen ta deg Devil take you swear
banneord swear word
Jeg skal knulle deg
på bordet!

I will fuck you over
the table!

fy søren damn
fy fillern gosh darn
kyss meg i ræva kiss my arse
faen i helvete fuck the hell
Arnstein kan dra til
helvete

Arnstein can go to
hell

Brenn i helvete
Simen! Burn in hell Simen!
skulle should
vane every day
vanlig usually / normally
vanligvis usually

hver søndag går
jeg på tur Det er en vane
hver sommer drar
jeg til Bergen Det er en vane

husket remember
ettermiddag afternoon
å være forberedt
a kle på seg to dress
å ha på seg to wear
farger colours
passe kort
forlover best man / woman
forsiktig careful

hva heter de som
giftet seg?

what is the name
of those who get
married?

å ha darlig råd langsomt = slowly
når man snakker
om sola, skinner
den common saying
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