
Anteckningar A2 del 2 
Lektion 4 
 
 
 
*Komparativ och superlativ (adjektiv och adverb) 
 
positiv komparativ superlativ 
-lig, ig 
Rolig, tråkig 

-are 
Roligare, tråkigare 
(bok, barn, flera böcker/barn) 

-ast 
Roligast, tråkigast 

-sk 
Tysk, praktisk 

MER 
Mer tysk, mer praktisk 

MEST 
Mest praktisk 

bra bättre bäst 
*** *** *** 
nära närmare närmast 
gärna hellre helst 

 
Rolig bok, roligt barn, roliga böcker/barn 
Roligare bok, roligare barn, roligare böcker/barn 
 
Praktisk bok, praktiskt barn, praktiska böcker/barn 
Mer praktisk bok, mer praktiskt barn, mer praktiska böcker/barn 
 
Jag vill gärna bo på landet.  
Jag vill hellre bo på landet (än i stan). = I’d rather 
Jag vill helst bo på landet/ i Stockholm. = Jag föredrar/I prefer 
 
Att jämföra – to compare 
En jämförelse – comparison 
 
*Jag är bättre på att läsa än på att skriva. 
*Jag är lika bra på att läsa som på att skriva. 
 
Lika, likadan, likadant, likadana (adj), olika 
Liknelse, liknelser, likhet, likheter 
 
 
Äntligen hemma 
 
Positiv: Liten, litet, små 
Komparativ: mindre, yngre (barn) 
Superlativ: minst 
 
Utomlands = utrikes vs inrikes 
UD = utrikesdepartementet  
 
Positiv: stor 
Komparativ: större 
Superlativ: störst 



Den händige –  
Händig, händigt, händiga – 
Lugn – calm 
De ljuger –  
Opraktiska –  
Man betalar 2,5 miljoner till.  
Dessutom –  
Fortfarande – 
Att fundera – 
Att kolla upp – 
 
Vilken lyx!  
 
Fördelar vs nackdelar  
Fördel – advantage 
Nackdel – disadvantage 
 
Att bo i Stockholm/stan  
 
Lätt att pendla MEN parkeringen kostar mycket i stan och tjänsterna är dyra 
Är det värt det? – Ja, det är värt det. 
Bra restauranger MEN det är svårt att boka bord/ingen chans att äta. 
 
 
Att se intressant ut –  
Att se sympatisk ut – 
Att ställa (frågor) – att fråga 
Att bläddra – 
Lägenhetsvisning –  
Att visa – 
Vardag – 
Vardagar – måndag till fredag 
Färgglad – 
 
En gammal tant –  
 
Att svära – 
Svordomar – 
 
Så här fint blir det inte om vi flyttar in här (bisats)  
Det blir inte så här fint (normal ordföljd) 
 
Lägga ett bud – 
Att skriva upp sig – 
 
Verb för position: att sitta, att ligga, att stå 
Jag ligger och skrollar i telefonen – continuous aspekten på svenska 
Jag sitter och läser – 
Ett verb för position + ett verb för aktivitet 
 



Det sitter svartvita fotografier på väggarna.  
Det ligger en filt på soffan. 
Det står en dyr designlampa bakom soffan.  
*Verb för position beskriver ett objekts position. 
Det hänger en jacka/en lampa.  
 
Prepositioner för position 
Bakom, framför 
Bredvid  
Till höger/vänster om 
Mittemot 
Under 
På, i 
Mellan … och 
Manuel sitter mellan Cansu och Kristina. 
 
A/183 
C/184 
 
Mina elever såg trötta ut igår. 
Igår såg mina elever trötta ut. 
Förra året såg Maria och Isabel sjuka ut.  
Det ser konstigt ut.  
Huset i annonsen ser tråkigt ut. 
 
Utflykt – 
Gudstjänst – 
Tonåring – 
Påsk – 
Glad påsk! 
 
Hemläxa:  
-i Textboken A/185 (jobba med vokabulär!) 
-skriv en text om ditt drömboende (150 ord) 
 
 
 
 
 
 


