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Adjektiv

Adjektiv
Vad är adjektiv? Det finns en gammal ramsa som börjar med:
Substantiv är namn på ting,
sådana som, boll och ring
Adjektiven sen oss lär,
hurudana tingen är
[...]
Adjektivens uppgift är alltså att beskriva hur någonting är. Är
man trött, glad, sprallig, eller galen är alltihop olika adjektiv.
Adjektiven står alltid tillsammans med ett substantiv eller ett
pronomen.
Adjektivets placering
Adjektivet kan stå framför substantivet
Den gula citronen
En glad pojke.
Den svarta valpen.
Den grymma vakten.
En stor häst drog vagnen längs vägen.
Flera adjektiv kan stå framför substantivet
En underbart, söt och god glass.
En snabb, dyr sportbil.
Vilka saftiga, smaskiga smultron det växer här!
Han såg en liten, lycklig ekorre i ekens topp.
Kalle ledde en grå, sävlig åsna.
Adjektivet kan stå efter substantivet
Adjektivet kommer då efter orden vara eller bliva och dess
olika former. Lägg märke till att adjektiven beskriver personen
eller djuret.
Kling och Klang var två korkade poliser.
Pippi är stark.
Tommy hade blivit klok.
Annika var söt.
Hästen blev mätt av morötter och hö.
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Adjektiven böjs för att passa ihop med substantivens genus och
numerus:
Rött hår (neutrum), röd bil (utrum), röda bär (plural)
Komparering (jämförelse)
Man kan komparera adjektiv och det gör man oftast genom att
lägga till ändelserna – are och – ast.
Tommy är stark men hästen är stark-are och Pippi är starkastast.
Adjektivet har tre olika jämförelseformer:
Grundformen kallas positiv: stark
Andra jämförelseformen kallas komparativ: starkare
Den högsta jämförelseformen kallas superlativ: starkast
Ibland ändras vokalerna i adjektivet vid komparation:
Stor – större – störst
Cykeln är stor, bilen är större, men bussen är störst.
Tung – tyngre – tyngst
Katten är tung, grisen är tyngre och kossan är tyngst.
Ibland ändras adjektivet helt:
Liten – mindre – minst
Ärtan är liten, myran är mindre, men sandkornet är minst.
Längre adjektiv kompareras genom att man lägger till mer och
mest framför.
Spännande – mer spännande – mest spännande
Boken var spännande, tv-programmet mer spännande och
filmen mest spännande.
En del adjektiv kan inte ingå i en jämförelse och kan därför inte
kompareras, som t.ex.:
Gravid, död, barhuvad, trekantig, daglig
Död-dödare-dödast fungerar inte, eftersom man bara kan vara
död.

Adjektiv
1: Här nedanför ser du ett troll. Beskriv alla delar på trollet med
egna ord. “Håret är (adjektiv), näsan är (adjektiv)”, och så
fortsätter du med att beskriva hela trollet. Använd gärna flera
adjektiv i varje mening och undvik att skriva samma adjektiv
mer än en gång.

2: Välj ut åtta av dina adjektiv från trollet och komparera dem
här nedanför.

Positiv
Stark

Komparativ

Superlativ

Starkare

Starkast
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3: Stryk under alla adjektiv, siffran i slutet av raden visar antalet på raden.
Johnny tycker att hans nya gröna skateboard är tuff. (3)
Hans gamla skateboard är rostig och obekväm att åka på (3)
Skogsbacken var hal så Johhny halkade och tappade sin nya hjälm (2)
Han gjorde en stor kullerbytta och landade på några knotiga rötter. (2)
Johnnys knän blev både blå och gula så han stannade hemma hela dagen. (2)
Han bor i en liten, rödbrun stuga med små fönster. (3)
Han hade på sig vita benskydd och vit, mönstrad hjälm. (3)
Han har både en stor säng och mjuka dunkuddar att ligga på. (2)
(Ordet “hemma” är inte ett adjektiv)
4: Skriv motsatser till dessa 6 adjektiv

SnabbSvagVädefullTråkigMättGrov-
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5: Sätt ett kryss i rätt ruta beroende på vilken komparationsform
adjektivet står i. Första är redan gjord.

Positiv

Ljusast
Röd
Hård
Bråkigast
Snällare
Mer upprörd
Högst
Ren
Upprörd
Mindre

Komparativ Superlativ

X

Adjektiv
6: Skriv en mening som innehåller minst två adjektiv och ett
substantiv till varje bild. Sätt ett S under substantivet och ett A
under adjektiven.

7: Rätta alla adjektiv i texten så att den blir korrekt.
Tomtens snabbast släde drogs av renarna.
Släden var fullare av julklappar.
Tomten tänkte ge julklapparna till snäll barn.
Tomtens lista på vilka barn han skulle till var längre.
Han blev gladast när han läste listan.
"Tänk att det finns så många finast barn" tänkte han för sig
själv.
Han smackade på renarna så att de skulle springa fortast.
Den vit snön låg tjockast på marken framför honom.
Jultomten utbrast ett högst "ho ho ho" när han försvann i
den svart vinternatten.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj

Sid 5

Adjektiv
8: Synonymer är ord som betyder samma sak. Arbeta gärna med
några kompisar och försök att hitta så många synonymer som
möjligt till följande sex adjektiv.
Tråkig
Spännande
Stor

liten
full
snål

9: Skriv en beskrivning av ett substantiv med så många adjektiv
som möjligt i beskrivningen utan att avslöja vad det egentligen
är. Låt sedan en kamrat läsa beskrivningen och försöka lista ut
vilken sak du beskriver. Tänk på alla sinnen: syn, hörsel, smak,
lukt, känsel.
T.ex. En Grön frukt med mörkgrönt, knottrigt skal. Den
innehåller en ovanligt stor, rund, brun kärna. Smaken är svag.
Fruktköttet är mjukt, krämigt och ljusgrönt. Den luktar inget
särskilt. (Avocado)

10: Det finns en lek som heter “10 frågor” där man skall ställa tio
frågor för att lista ut vad den andra tänker på för någonting.
*Sätt dig med en kamrat och tänk på ett substantiv.
*Låt kamraten ställa frågor som du bara besvarar med ja eller nej.
*Varje fråga skall innehålla ett adjektiv.
*Efter tio frågor får kamraten gissa vad du tänker på.
*Byt roller efteråt.
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11: Här har du 17 litet annorlunda adjektiv. Komparera dem.
Det första är redan färdigt.

Positiv
Lång

Komparativ
Längre

Superlativ
Längst

Mindre
Ung

Störst

12: Vissa adjektiv har sin grund i substantiv. Ett exempel är
substantivet kamrat som kan böjas som adjektivet kamratlig.
Kan du lista ut vilka substantiv och adjektiv som kan kopplas till
bilderna?

Substantiv

Adjektiv

Mer energisk
Mest förtjusande

Odräglig
Bättre
Trängst
Typisk
Mer spännande
Äldst
Tung
Sämre
Mest hjälpsam
Badad

13: Ibland säger man t.ex. att “superlativen östes över henne”.
Vad kan man mena med det?

Mer tålmodig
Grymmast
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Källor:
Allt i svenska, Falkenland, NoK 1994 ISBN 91-27-40015-8
(Inspirationskälla) Dags för svenska övningsbok, NoK 2008 ISBN 978-91-27-61508-3
(Inspirationskälla, Meggi Aciz) http://www.lektion.se/lektioner/lektion.php?id=17799
http://www.ordklasser.se/adjektiv.php
Bildkällor (CC-licens):
Bild på troll, John Bauer
Http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Nej%2C_sicken_liten_puttefnasker%21_Ropade_trollet.jpg/603
px-Nej%2C_sicken_liten_puttefnasker%21_Ropade_trollet.jpg
Övrig clip-art är från Corel Draws skiva med fria clip-arts.
Typsnitt:
Georgia - för brödtext
Jellyka love and passion - för text som skall likna handstil
Chick - för titeltexten
Kontakt:
Vid frågor eller synpunkter, skicka e-mail till: ingemar.wiklund@gmail.com

Ingemar Wiklund 2011, uppdaterad 2020. CC licens - CC BY-SA

Facit 1/2

Uppgift 1-11
1: kontrollera att det är adjektiv skrivna till trollets alla delar.
2: Kontrollera att adjektiven komparerats rätt.
3: nya gröna tuff
Gamla rostig obekväm
Hal nya
Stor knotiga
Blå gula (ordet hemma är ett adverb)
Liten rödbrun små
Vita vit mönstrad
Stor mjuka
4: Långsam (slö, seg), stark, billig, rolig, hungrig, fin (slät).
5: Röd-positiv
Hård-positiv
Bråkigast-superlativ
Snällare-komparativ
Mer upprörd-komparativ
Högst-superlativ
Ren-positiv
Upprörd-positiv
Mindre-komparativ
6: kontrollera att meningarna innehåller adjektiv kopplade till
bilderna och att det finns S under substantivet och A under
adjektiven.

7: Tomtens snabba släde drogs av renarna.
Släden var full av julklappar.
Tomten tänkte ge julklapparna till snälla barn.
Tomtens lista på vilka barn han skulle till var lång.
Han blev glad när han läste listan.
"Tänk att det finns så många fina barn" tänkte han för sig själv.
Han smackade på renarna så att de skulle springa fortare.
Den vita snön låg tjock på marken framför honom.
Jultomten utbrast ett högt "ho ho ho" när han försvann i
den svarta vinternatten.
8: kontrollera att det är synonymer i t.ex. en ordlista.
9: Kontrollera att det skrivits adjektiv till så många
sinnesintryck som möjligt.
10: Lyssna så att man inte glömmer adjektiven i frågorna.
11: Lång-längre-längst
Liten-mindre-minst
Stor-större-störst
Ung-yngre-yngst
Energisk-mer energisk-mest energisk
Förtjusande-mer förtjusande-mest förtjusande
Odräglig-mer odräglig-mest odräglig
Bra-bättre-bäst
Trång-trängre-trängst
Typisk-mer typisk-mest typisk
Spännande-mer spännande-mest spännande
Gammal-äldre-äldst
Tung-tyngre-tyngst
Dålig-sämre-sämst
Hjälpsam-hjälpsammare-hjälpsammast
Badad-mer badad-mest badad
Tålmodig-mer tålmodig-mest tålmodig
Grym-grymmare-grymmast
-Facit-
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Uppgift 12-13
12:
Hare-harig
(Detta kan behöva förklaras, så de inte tar “kanin”)
Barn-barnslig
Larv-larvig
Glass-glassig (kall-kylig, is-isig)
(Glassig är ett ord de sällan använder)
Svin-svinig (gris-grisig)
Hår-hårig (kvinna-kvinnlig, tjej-tjejig)
13: Superlativ = det bästa i en jämförelse.
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