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VÅGA SNACKA
Ordlista
Svenska
att spela minigolf, spelar, spelade, spelat

Förklaring på svenska eller ditt modersmål

*tidig
Så att de inte har en chans…
*blyg
*att testa, testar, testade, testat
*att lära känna någon, lär, lärde, lärt
*att hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälpt
att avgöras, avgörs, avgjordes, avgjorts
prata på
en process, flera processer
Förbered dig!
ett självförtroende
delad förstaplats
att leka, leker, lekte, lekt
en lapp, flera lappar
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Svenska
*att förklara, förklarar, förklarade, förklarat

Förklaring på svenska eller ditt modersmål

att skämmas, skäms, skämdes, skämts
att vinna, vinner, vann, vunnit
att tvinga, tvingar, tvingade, tvingat
*Bara kämpa på! Kämpar, kämpade, kämpat
en strut, flera strutar
choklad, -en
en jordgubbe, flera jordgubbar
ett päron, flera päron
att låtsas, låtsas, låtsades, låtsats
allt eftersom
en motfråga, flera motfrågor
att tappa en tand, flera tänder
*att tappa, tappar, tappade, tappat
en groda, flera grodor
en anka, flera ankor
ett monster, flera monster
*modigare
*att våga, vågar, vågade, vågat
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Adjektivets komparation

I programmet säger Sara Lövestam att det blir lättare om man övar på vad man ska säga.
Najwa säger också att hon har blivit modigare efter att ha praktiserat på förskolan.
Vilken ordklass och vilken form är orden lättare och modigare? Här kan du lära dig om
adjektiv och hur man komparerar dem.
Adjektiv är ord som beskriver substantiv, till exempel en fin bil, ett fint äpple. Adjektiv kan
man också jämföra, till exempel min bil är finare än din eller äpplet är finast av alla frukter.
Det kallas att komparera. De tre formerna som man använder när man komparerar heter:
positiv

fin

komparativ

superlativ

finare

finast

Man kan komparera på tre sätt. Titta på mönstret och fyll på med några egna adjektiv på
de olika sätten.
1. Regelbunden komparation, med -are och -ast:
positiv
lätt

komparativ
lättare

superlativ
lättast

modig

modigare

modigast

glad

gladare

gladast

snygg

snyggare

snyggast

stark

starkare

starkast

dyr

dyrare

dyrast
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2. Oregelbunden komparation – för adjektiv som kompareras på ett annat sätt:
positiv
bra

komparativ
bättre

superlativ
bäst

stor

större

störst

liten

mindre

minst

gammal

äldre

äldst

ung

yngre

yngst

3. Komparation med mer och mest:
positiv
fantastisk

komparativ
mer fantastisk

superlativ
mest fantastisk

lättad

mer lättad

mest lättad

musikalisk

mer musikalisk

mest musikalisk

Varför tror du att dessa adjektiv kompareras med mer och mest och inte med -are och -ast?

Välj bland adjektiven och gör egna meningar.
Gör minst tre meningar där varje mening innehåller minst ett av adjektiven ovan.
Exempel:
Mustafa är mer musikalisk än jag men jag är faktiskt gladast.
Sara är modigast av alla fast hon är yngst.
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