KOMPARASJON
Adjektivet har tre former:
Positiv
Han er glad.
Huset er høyt.

Komparativ
Han er gladere enn meg.
Huset er høyere enn treet.

Superlativ
Han er gladest.
Huset er høyest.

Komparativ
Vi lager komparativ med -ere: glad → gladere, grønn → grønnere
Adjektivet har samme form i maskulin, feminin, nøytrum og plural:
Gutten/jenta/huset/fjellene er høyere.
Vi bruker enn for å sammenligne:
Jan er høyere enn Per. Denne bilen er finere enn bilen min.

Superlativ
Vi lager superlativ med -est: glad → gladest, grønn → grønnest
Vi bruker superlativ når vi snakker om et maksimum, også når vi
sammenligner bare to:
Jakob er høyest av alle guttene.
Hvem er høyest av Anne og Lise? Anne er høyest.
I disse eksemplene snakker vi om maksimum høyde i to små grupper: klassen
og Anne/Lise. Ingen er høyere enn Jakob og Anne i disse gruppene. Derfor
må i bruke superlativ på norsk.
I superlativ kan vi også bruke bestemt form. Da får adjektivet plural-form:
Han er den gladeste. Det er den gladeste gutten i Trondheim.
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Adjektiv med spesiell komparasjon
Adjektiv på -el, -er eller -en har kontraksjon i komparativ og superlativ:
åpen – åpnere – åpnest
vakker – vakrere – vakrest
enkel – enklere – enklest
Adjektiv med én stavelse som slutter på vokal, har -tt i nøytrum. Det har også
adjektiv på vokal + t:
ny – nytt - nye
hvit – hvitt – hvite
Nasjonaliteter på -sk har ikke -t i nøytrum:
en norsk mann – et norsk hus
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:
interessant – mer interessant – mest interessant
Men adjektiv med -lig har alltid vanlig komparasjon:
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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Noen uregelrette adjektiv
gammel
god / bra
lang
liten
mange
mye
stor
ung

eldre
bedre
lengre
mindre
flere
mer
større
yngre

eldst
best
lengst
minst
flest
mest
størst
yngst

Negativ komparasjon
Vi bruker alltid mindre og minst for å lage negativ komparasjon:
pen – mindre pen – minst pen
hyggelig – mindre hyggelig – minst hyggelig
moderne – mindre moderne – minst moderne
bråkete – mindre bråkete – minst bråkete

Når det ikke er forskjell
Vi bruker like (- som) for å si at noe er likt. Vi har to alternative strukturer.
Gutten er like stor som jenta.
Gutten og jenta er like store.

→ adjektivet i singular
→ adjektivet i plural

Disse strukturene er synonyme.

grammatikk.com © Kjell H. Ullestad

