KOMPARASJON
Vi bruker enten komparativ eller superlativ av adjektivene når vi sammenligner.
Formene i komparativ og superlativ for vanlige adjektiv er slik:

fin
høy

Komparativ
finere
høyere

Superlativ
finest / den fineste
høyest / den høyeste

Komparativ
Vi bruker komparativ for å sammenligne to eller flere personer/ting. Vi lager
komparativ med -ere. Adjektivet har samme form i maskulin, feminin,
nøytrum og plural:
Erik er høy, men broren er høyere.
Gutten er høy, men jenta er høyere.
Dette huset er høyt, men det huset er høyere.
Fjellene i Norge er høye, men fjellene i Nepal er høyere.
Vi kan ha komparativ foran et substantiv også:
Vi trenger et høyere skap.
Vi bruker enn for å sammenligne to eller flere personer/ting i én setning.
Personlige pronomen står i objekt-formen etter enn.
Jan er høyere enn Per.
Denne bilen er finere enn bilen min.
Naboen har en finere bil enn meg.
Superlativ
Vi bruker superlativ når vi snakker om et maksimum, også når vi
sammenligner bare to. Vi lager superlativ med -est. Adjektivet har samme
form i maskulin, feminin, nøytrum og plural:
Jakob er høyest av alle guttene i klassen.
Hvem er høyest av Anne og Lise? Anne er høyest.
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I disse eksemplene snakker vi om maksimum høyde i to små grupper: guttene
i klassen og Anne og Lise. Ingen er høyere enn Jakob og Anne i disse
gruppene. Derfor må vi bruke superlativ.
Vi kan også bruke bestemt form i superlativ. Da får adjektivet plural-form og
må ha artikkel:
Hvem er høyest av Anne og Lise? Anne er den høyeste.
Peder er den gladeste mannen i Trondheim.
Adjektiv med spesiell komparasjon
Noen grupper med adjektiv har spesielle former i komparativ og/eller
superlativ.
Adjektiv på -el, -er eller -en har kontraksjon i komparativ og superlativ:
åpen – åpnere – åpnest
vakker – vakrere – vakrest
enkel – enklere – enklest
Adjektiv på -ig eller -som har bare -st i superlativ:
billig – billigere – billigst
morsom – morsommere – morsomst

Komparasjon med mer/mest
Vi bruker mer og mest for å komparere adjektiv på -e og --isk:
moderne – mer moderne – mest moderne
praktisk – mer praktisk – mest praktisk
Adjektiv med minimum tre stavelser har også vanligvis komparasjon med mer
og mest, men adjektiv med -lig har alltid vanlig komparasjon.
interessant – mer interessant – mest interessant
hyggelig – hyggeligere – hyggeligst
Vi bruker også mer og mest i komparasjon av partisipper. Et partisipp er et
verb som vi bruker som adjektiv:
å bråke → bråkete – mer bråkete – mest bråkete
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Irregulær komparasjon
Her er ei liste med noen vanlige adjektiv som har irregulære former i
komparativ og/eller superlativ:

bra
gammel
god
ille
lang
liten
stor
tung
ung

Komparativ
bedre
eldre
bedre
verre
lengre
mindre
større
tyngre
yngre

Superlativ
best
eldst
best
verst
lengst
minst
størst
tyngst
yngst

Engelsk
good
old
good
bad
long
little, small
big
heavy
young

Negativ komparasjon
Vi bruker mindre og minst for å lage negativ komparasjon:
Kari er mindre trøtt enn Håkon.
Alle var trøtte, men Kari var minst trøtt.
Det er også vanlig å bruke ikke så – som. Adjektivet står mellom så og som:
Kari er ikke så trøtt som Håkon.

Når det ikke er forskjell
Vi har to alternativer for å si at det ikke er noen forskjell mellom det vi
sammenligner: like – som eller bare like. Disse strukturene betyr det samme.
Når vi bruker som, tar adjektivet form etter subjektet:
Gutten er like stor som jenta.
Huset er like stort som slottet.
De er like store som meg.

(Subjekt: gutten → stor)
(Subjekt: huset → stort)
(Subjekt: de → store)

Når vi ikke har som, er adjektivet alltid i plural:
Gutten og jenta er like store.

(Adjektivet i plural)
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