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SUBSTANTIVETS FORMER 
 
 

Substantivene er i tre kategorier: maskulin (hankjønn), feminin (hunkjønn) og 
nøytrum (intetkjønn). Maskulin, feminin og nøytrum er substantivenes 
grammatiske kjønn. 
 
 
Hvilket kjønn har substantivet? 
Vi kan vanligvis ikke se om substantivet er maskulin, feminin eller nøytrum. 
Vi må lære det for alle substantivene. Her er noen tips. 
 
Alle femininer kan være maskulin. Vi kan si ei bok – boka (feminin) eller en bok – 
boken (maskulin). Det er vanlig å bruke feminin om personer som er damer: ei 
jente – jenta. Men vi kan også si en jente – jenten. 
 
Bare 25% av substantivene er nøytrum. Derfor er det en god idé å fokusere på å 
lære nøytrumene. Alle andre substantiv kan være maskulin. Du kan finne en 
liste med nøytrumer på grammatikk.com. 
 
Substantiv med -sjon, -ning, -het og -else er maskulin. 
 
 
Substantivets former 
Substantivene har fire former etter to dimensjoner: Singular – plural og 
ubestemt – bestemt form. 
 

Singular Plural 

Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt 

 
I ubestemt form singular må vi vanligvis ha en artikkel foran substantivet: en, 
ei eller et. (På engelsk: a/an.) Du kan lese mer om det i dokumentet Ubestemt 
artikkel. 
 
Substantivet har også en artikkel i bestemt form, singular og plural. På engelsk 
er det et lite ord foran substantivet: the, men på norsk er det et suffiks. 
 
Nå skal vi se på formene for maskulin, feminin og nøytrum. 
 
 

http://grammatikk.com/pdf/Noytrum.pdf
http://grammatikk.com/pdf/UbestArt.pdf
http://grammatikk.com/pdf/UbestArt.pdf
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Maskulin 
Det er tre grupper med maskuliner. Vanlige maskuliner har dette systemet: 
 

en bil (a car) bilen (the car) biler (cars) bilene (the cars) 

en hage  hagen hager hagene 

 
 
Maskuliner på -el har kontraksjon i plural: 
 

en støvel  støvelen støvler støvlene 

en sykkel  sykkelen sykler syklene 

 
Maskuliner på -er har spesielle former i plural. Dette er ofte ord for personer 
(nasjonaliteter og yrker).  
 

en tysker  tyskeren tyskere tyskerne 

en lærer  læreren lærere lærerne 

 
 
Feminin 
Femininene har dette systemet: 
 

ei dør  døra dører dørene 

ei jente  jenta jenter jentene 

 
Plural er identisk for feminin og vanlige maskuliner. 
 
 
Nøytrum  
Nøytrumene er i to grupper. Spørsmålet er: Hvor mange stavelser har 
substantivet i singular, ubestemt form? Et ord har vanligvis like mange 
stavelser som vokaler eller grupper med vokaler: 
 
 et hus   én vokal → én stavelse 
 et eple  to vokaler → to stavelser 
 et menneske tre vokaler → tre stavelser 
 et tau   én gruppe med vokaler → én stavelse 
 
Nøytrumer med minimum to stavelser har dette systemet.  
 

et eple  eplet epler eplene 

et problem problemet problemer problemene 
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Plural er identisk med feminin og vanlige maskuiner. 
 
Korte nøytrumer med bare én stavelse har ikke -er i plural: 
 

et brød  brødet brød brødene 

et tau  tauet tau tauene 

 
 
Irregulære substantiv 
Vi har også noen substantiv som er irregulære i plural. På grammatikk.com 
finner du en liste med irregulære substantiv som er frekvente. 
 
 
Relevante dokumenter på grammatikk.com 
Disse dokumentene kan også hjelpe deg med substantivene: 
 
 Substantivets former – tabell 
 Bestemt eller ubestemt form (På engelsk: Definite and indefinite form) 

http://grammatikk.com/pdf/IrregSubstantiv.pdf
http://grammatikk.com/pdf/Substantivtabell.pdf
http://grammatikk.com/pdf/BestemtUbestemt.pdf
http://grammatikk.com/pdf/Definite.pdf

