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BASIC NORWEGIAN –  SECTION 6 –  CLOCK AND DAILY ROUTINE 

 

IN THIS CLASS WE WILL FOCUS ON THE FOLLOWING ELEMENTS: 

- Clock 
-Talking about a regular day  
 

CLOCK 

Hvor mye er klokka? Hva er klokka? 
(How much is the time? What is the time?) 
 
Normal answers would be either “Klokka/klokken er ... “ (the clock is)  or “Den er...” (It is ...)  

 
Klokka er Fem 

 
Den er fem over fem 

 
Klokka er ti over fem 

 
Kvart over fem 

 
Ti på halv seks 

 
Fem på halv seks 

 
Klokka er halv seks 

 
Fem over halv seks 

 
Ti over halv seks 

 
Kvart på seks 

 
Ti på seks 

 
Fem på seks 

 
NOTES 
05:15 Kvart over fem. It is also very common in Norway to use the word “et kvarter” for 15 
minutes in other context explaining duration or how long ago or until something. E.g. Møtet 
varer i 15 minutter (the meeting lasts for 15 minutes). Han kommer om 15 minutter (He arrives 
in 15 minutes.) 
 
05:20 to 05:40 Ti på halv seks til ti over halv seks. From 20 to 40 minutes past an hour you 
use the half hour as a reference.  
 
05:30 Halv seks. In Norwegian we refer to the half hour as half of the next hour.   
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TALKING ABOUT A REGULAR DAY 
 
When talking about a regular day, the main issues are naturally to learn the vocabulary for 
expressing sequence and then the verb location.  Vocabulary we will use are: 
 
Først = first 
Så = then 
Etterpå = afterwards 
Før = before 
Etter = after 
 
After time expressions we have to put the verbs. So after the first 3 words above, in this 
context, they will be followed by a verb. The last two words need a noun (e.g. før frokost; etter 
jobben etc.) before the verbs. An example text (verbs marked in red): 
 
Klokka sju står Erik opp. Først spiser han frokost. Så dusjer han og pusser tennene. Etter 
dusjen kler han på seg, og før han kjører på jobb drikker han en kopp kaffe. Klokka halv ni 
begynner han å jobbe. 
 
The word «og» (as well as «eller», «men» and often «for») signifies new complete phrase and 
then you don’t have verb inversion. In all of the other cases the phrases has a time expression 
before the verb. The longest of these is «før han kjører på jobb». 
 
 

A TEXT AND VOCABULAR Y 
 
Ståle våkner klokka sju. Før frokost dusjer han i 20 minutter. Til frokost spiser han to 
brødskiver og ett eple. Før han går på jobb drikker han en kopp kaffe. Etterpå kler han på seg, 
og så kjører han på jobb. 
 
Han begynner å jobbe klokka 8. Fra klokka 8:00 til klokka 08:30 leser han e-mail og nyheter. 
Mellom 08:30 og 09:00 snakker han med kollegaer. Han jobber til klokka 12:00. Han spiser 
lunsj til klokka 13:00. Til lunsj spiser han matpakken sin. Matpakken hans inneholder to 
brødskiver med ost og salami. Etter lunsj går han tilbake til jobb og jobber fra 13:30 til 17:00. 
 
Etter jobb kjører Ståle til butikken og handler. Han kjøper melk, brød og frossen pizza. Så 
kjører han hjem for å spise middag. Han spiser pizza til middag, og etterpå ser han på tv. Først 
ser han på nyhetene klokk 19:oo, og så ser han på en film. Etter filmen går Ståle og legger seg 
klokka 23:00. 
 
å våkne = to wake (up)    å handle = to shop (mostly used for groceries) 
å dusje = to take a shower   å shoppe = to shop (mostly for various stores) 
en brødskive = a slice of bread   frossen = frozen 
å kle på seg = to dress *   å legge seg = to go to bed * 
å begynne = to start/initiate 
tilbake = back 
 
 
*Reflexive verb – explained in later lecture 


