
comparaisons 

stor liten lycklig nöjd ledsen 

     

ung gammal snygg (m) snygg (f) ful 

     

trevlig, schysst rik fattig rolig tråkig 

     

hemsk otrolig dyr rund platt 

     

konstig tung lätt dum duktig, stark 

     

 

 

 
 

Nils est grand Stefan est plus grand 
Monsieur Gustafsson est le plus 

grand 

 

   

jeune plus jeune le plus jeune 

 
  

une personne heureuse une personne plus heureuse la personne la plus heureuse 

 

 



komparera adjektiv ; glosor.eu 

päronet är dyrt  

äpplet är dyrare  

persikan är dyraste  

päronet är en dyr frukt  

äpplet är en dyrare frukt  

persikan är den dyraste frukten  

Nice är en vacker stad  

Cannes är en vackrare stad  

Paris är den vackraste staden  

råttan är farlig  

grisen är farligare  

hästen är farligast  

råttan är ett farligt djur  

grisen är ett farligare djur  

hästen är det farligaste djuret  

 Brigitte Macron är viktig i Frankrike  

Yaël Braun-Pivet är viktigare   

Yaël Braun-Pivet är en viktigare kvinna  

Élisabeth Borne är viktigast  

Élisabeth Borne är den viktigaste kvinnan  

otrolig – otroligare - otroligast  

dum – dummare – dummast(m), dummast(f)  

https://glosor.eu/ovning/compac3.10981524.html


Stefan är äldre än Leon  

Stefan är äldst av alla  

Stefan är den äldsta läraren  

tuppen är lätt  

kycklingen är lättare  

fjärilen är lättast  

Henri är mindre tung än Stefan  

Stefan är den minst trötta av alla  

Maggan är tröttare än Tyra  

Bettan är tröttast av alla tjejerna  

Kicki är ”mindre lång” än Philip  

Deva är kortare än Stefan  

god – godare – godast  

bra – bättre . bäst  

en bra (god) basketspelare  

en bättre basketspelare  

den bästa basketspelaren  

den bästa basketspelerskan  

den bästa skådespelaren  

den bästa skåedespelerskan  

en värdelös film  

en värdelösare film  

den mest värdelösa filmen  



dålig – sämre – sämst (m)  

dålig – sämre – sämst (f)  

värre - värst  

en dålig idé  

en sämre idé  

den sämsta idén  

ett dåligt resultat  

hans/hennes resultat är sämre än ditt resultat  

men mitt resultat är sämst (av resultaten)  

det är enkelt  

det är enklare  

det är enklast  

enklast är att....  

 



1 skriv och prata, gör jämförelser mellan följande saker: 

thé et café  

sorbet et glace  

Stockholm et Västerås  

citron et citron vert  

 

2 Skriv och prata nu om egna jämförelser! 

 

 

3 Ta reda på vad nedanstående fenomen är. Svar med* måste innehålla superlativer 

*Kebnekajse  

*Stockholm  

*la rue Sainte-
Catherine à Bordeaux 

 

*la Place des 
Quinconces à 
Bordeaux 

 

le Mont-Blanc  

le golf de Pau  

la ville de Niort  

vilken tävling brukar 
äga rum i Albi? 

 

 



3 Översätt och ge ett svar 

Sveriges bästa 
fotbollslag 

 

Världens bästa 
fotbollsspelare 

 

Världens bästa 
fotbollsspelerska 

 

Stockholms vackraste 
plats 

 

Stockholms dyraste 
restaurang 

 

Sveriges vackraste plats  

Sveriges fulaste stad  

Världens snyggaste 
kille 

 

Världens snyggaste 
skådespelerska 

 

klassens yngsta elev  

den bästa bilen  

mitt bästa minne  

Stockholms högsta 
byggnad 

 

Sveriges mest kända 
kvinna 

 

Världens bästa 
friidrottare 

 

den vackraste låten  

veckans hemskaste dag  

  

  

  

  

  

 


