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5.6   
studerer – studerer – studere – å studere – å studere  
gjøre – gjøre – gjør – å gjøre – gjør – gjør  
Vet – vite – vet – å vite  
 
5.7   
vet – gjør – gjør – spør – er – er  
 
5.8   
a  Kjenner – Vet – vet – vet – kjenner – kjenner – kjenner  
b  ligger – legger    
c  legger – setter – legger – setter  
d  setter – står – setter – sitter  
 
5.9   
a  står – står – sette – stå  
b ligger – legge – setter – står – legge – sette – står – legge – ligge – legge – ligge  
c  legge/sette – setter – legger – sitte – legge – setter   
 
5.10   
Jeg hentet den for en time siden.  
Jeg snakket med henne for en time siden.  
Jeg badet den for en time siden.  
Jeg sendte den for en time siden. 
Jeg ringte ham/han/henne/legen for en time siden.  
Jeg bestilte dem for en time siden. 
Jeg spiste for en time siden.  
Jeg spurte ham for en time siden. 
 
5.11  
Hun har allerede reist.  
Den har allerede begynt.  
Jeg har allerede hentet den.  
Han har allerede søkt.  
Jeg har allerede sendt dem.  
Jeg har allerede ringt.  
Jeg har allerede sendt den.  
Jeg har allerede spurt henne.  
 
5.12   
Infinitiv Presens Preteritum  Presens perfektum 
å lese  leser  leste   har lest 
å vente  venter  ventet   har ventet 
å håpe  håper   håpet   har håpet 
å kjøpe  kjøper  kjøpte   har kjøpt 
å spille  spiller  spilte   har spilt 
å velge  velger  valgte   har valgt 
å spørre  spør  spurte   har spurt 
å sette  setter  satte   har satt 
å møte  møter  møtte   har møtt 
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å leve  lever  levde   har levd 
å bygge bygger  bygde   har bygd 
å bety  betyr  betydde  har betydd 
å pleie  pleier  pleide   har pleid 
å dø  dør  døde   har dødd 
å ha  har   hadde    har hatt 
å gjøre  gjør  gjorde   har gjort 
å vite  vet  visste   har visst 
å få  får  fikk   har fått 
å ta  tar   tok   har tatt  
å gråte  gråter  gråt   har grått 
å le  ler  lo   har ledd 
å sitte  sitter  satt   har sittet 
å legge  legger  la   har lagt 
å ligge  ligger  lå   har ligget 
å sove  sover  sov   har sovet 
å forsvinne forsvinner forsvant  har forsvunnet 
å bli  blir   ble   har blitt  
å lete  leter  lette   har lett 
å late  later  lot   har latt 
 
5.13   
solgte – gjorde – Så – fikk – skrev – hjalp – gikk  
 
5.14   
ble – bodde – var – forlot – flyttet – fikk – dro  -- het/hette – utga(v) – arbeidet – skrev – dro – 
tilbrakte – betydde – reiste – fortsatte – ble – døde  
 
5.15   
Jeg har allerede solgt den. 
Jeg har allerede lagt dem. 
Jeg har allerede hjulpet ham/han.  
Jeg har allerede fått den. 
Jeg har allerede tatt det. 
Jeg har allerede skrevet den. 
Jeg har allerede sett den. 
Jeg har allerede satt den der. 
Jeg har allerede gjort den. 
 
5.16   
a   
Nei, men jeg røykte da jeg gikk på skolen.  
Ja, jeg har røykt i fem år nå.  
Ja, i det siste har jeg røykt mye.  
Nei, jeg har aldri røykt.  
Nei, men da jeg var yngre, røykte jeg.  
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b   
Ja, jeg leste det i fjor.  
Ja, det har jeg lest mange ganger.  
Ja, jeg har lest alle stykkene hans.  
Nei, men jeg har lest noen andre av stykkene hans.  
Da jeg gikk på skolen, leste jeg det på engelsk.  
 
c   
Ja, jeg tror hun fikk jobb i forrige uke.  
Nå har hun fått noen tilbud, tror jeg.  
Da hun hadde søkt på 17 jobber, fikk hun et positivt svar.  
Nei, jeg tror ikke hun har fått noen ennå.  
Nei, i går fikk hun tre avslag.  
 
5.17    
a   
Ja, der har jeg bodd i to år nå.  
Nei, jeg har aldri bodd i Bergen. 
Nei, jeg har alltid bodd i Stavanger.  
Nei, men jeg bodde der faktisk i fjor.  
Ja, jeg har faktisk bodd der en god stund nå. / 
Ja, faktisk har jeg bodd der en god stund nå.  
 
5.18    
satt – satte – la – lå – la  
 
5.19   
har (du) satt – satte – Har (du) lagt – la – har (du) ligget – la – har ligget – har sittet – satt  
 




