
Kongruensböjningen av adjektivet påverkas av substantivets genus 
och numerus. 

substantivet genus och numerus. 

 Maskulint substantiv i singular form: 

En lycklig man gick på gatan. 

 Maskulint substantiv i plural form: 

Lyckliga män gick på gatan. 

 Substantiv från t-genus i singular form: 

Ett vackert träd står på tomten. 

 Feminint substantiv i singular form: 

En vacker kvinna tittade på utsikten. 

 Feminint substantiv i plural form: 

Vackra kvinnor tittade på utsikten. 

 Substantiv från n-genus i singular form: 

En röd bil körde fort. 

 Substantiv från t-genus i singular form: 

Ett rött hus skall rivas. 

 Substantiv från n-genus i plural form: 

Röda bilar körde fort. 

 Maskulint substantiv i singular form: 

En snygg man gick på gatan. 

 Substantiv från t-genus i singular form: 

Ett snyggt skrivbord står i rummet. 

 Substantiv från t-genus i plural form: 

Snygga skrivbord står i rummet. 

Utrum eller n-genus 

"Utrum" är ett genus där man kan ersätta substantiven med ordet "den". 

Tidigare kallades detta genus för "Reale". 

Utrum kallas även n-genus. 

 Bil. 

Den är fin. 

 Bok. 

Den skall jag läsa. 

 Svan. 

Den äter nu. 
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 Tallrik. 

Den lägger vi upp mat på. 

 Skärm. 

Släck den! 

Dessa ord är alla exempel på substantiv som tillhör genuset utrum. 

Neutrum eller t-genus 

"Neutrum" är ett genus där man kan ersätta substantiven 

med ordet "det". 

Neutrum kallas även t-genus. 

 Bord. 

Det är fint. 

 Huvud. 

Det är stort. 

 Golv.  

Det behöver sopas. 

 Nederlag. 

Det svider! 

 Förkläde. 

Det är vitt. 

Dessa ord är alla exempel på substantiv som tillhör genuset neutrum. 

Böjning av adjektiven 

Du ändrar form på (böjer) adjektiven, när du kommunicerar med andra människor. 

Man kan böja adjektivet på två olika sätt: genom "kongruensböjningar" och genom 

att använda adjektivens olika böjningsformer, som finns i deras "komparationer". 

Adjektivets kongruensböjning 

"Kongruensböjning" är när man ändrar form på adjektivet (böjer det) för att 

det skall passa substantivet. 

Exempel: Kan du kongruensböja ordet "fin"? 

"Kongruensböjning" är också själva uppställningen av ett adjektivs olika 

böjningar för att passa substantivet. 

Exempel: Läraren skrev upp kongruensböjningen på tavlan. 

Exempel på olika kongruensböjningar av adjektiv 



 Röd, rött, röda 

En röd bil körde just förbi. 

Han höll upp ett rött skynke. 

Ät inte röda karameller. 

 Dyr, dyrt, dyra 

Var det en dyr vas? 

Kalaset blev dyrt. 

Det var dyra blommor du köpte. 

 Fin, fint, fina 

Vilken fin hamster du har! 

Ulla fick ett fint skrivbord i present. 

Endast fina gäster fick komma in. 

Kongruensböjningen av adjektivet påverkas av substantivets genus 
och numerus. 

Se artikeln om substantivet genus och numerus. 

 Maskulint substantiv i singular form: 

En lycklig man gick på gatan. 

 Maskulint substantiv i plural form: 

Lyckliga män gick på gatan. 

 Substantiv från t-genus i singular form: 

Ett vackert träd står på tomten. 

 Feminint substantiv i singular form: 

En vacker kvinna tittade på utsikten. 

 Feminint substantiv i plural form: 

Vackra kvinnor tittade på utsikten. 

 Substantiv från n-genus i singular form: 

En röd bil körde fort. 

 Substantiv från t-genus i singular form: 

Ett rött hus skall rivas. 

 Substantiv från n-genus i plural form: 

Röda bilar körde fort. 

 Maskulint substantiv i singular form: 

En snygg man gick på gatan. 

 Substantiv från t-genus i singular form: 

Ett snyggt skrivbord står i rummet. 

 Substantiv från t-genus i plural form: 

Snygga skrivbord står i rummet. 
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Adjektiv 
Adjektiv är den tredje största ordklassen. 
 
Adjektiv är tillexempel: 
glad, tjock, stor, gammal, röd 

 
Adjektiv berättar hur substantiv är.  
 
Adjektiv kan stå före ett substantiv 
En lång kvinna 

 
eller 
 
efter ett verb som är/bli  
Kvinnan är lång. 

 
 
Komparation 
Adjektiv används för att jämföra saker 
 
Adjektiv har tre former 

 

positiv 

 

komparativ 

 

superlativ 

 

lång 

 

längre 

 

längst 

 

tjock 

 

tjockare 

 

      tjockast 

 

röd 

 

rödare 

 

rödast 

 

gammal 
 

äldre 

 

äldst 

Adjektiv böjs på olika sätt.  
  
Många slutar på -are i komparativ form och -ast i superlativ form. 
Exempel: 
glad, gladare, gladast 

trött, tröttare, tröttast 

hungrig, hungrigare, hungrigast 

 
Ibland ändrar adjektivet vokal i komparativ och superlativ form. 
Exempel: 
Ung, yngre, yngst 



lång, längre, längst 

stor, större, störst 

 
Flera adjektiv ändras helt. 
Exempel: 
gammal, äldre, äldst 

liten, mindre, minst 

bra, bättre, bäst 

 
När du jämför kan du använda komparativformen (längre, tjockare, rödare, 
äldre). 
Du använder ordet "än" när du jämför. 

Exempel:Jag är längre än Sara. 
Sara är äldre än Leila. 

Du kan också använda positiv-formen (lång, tjock, röd, gammal) 

och ordet ”som”, när två saker är samma. 
 
Exempel: 
Jag är lika lång som du. 

Sverige är lika stort som Polen.  

Adjektivet böjs efter substantivet. 

Substantiv en ord (utrum) singular : Ingen böjning -  En röd bil 

Substantiv en ord (utrum) plural: slutar på a - Två röda bilar. 

Substantiv ett ord (neutrum) singular: slutar på t - Ett rött hus. 

Substantiv ett ord (neutrum) plural: slutar på a - Flera röda hus. 

 
 

Singular/ 
en 

Plural/en Singular/ett Pulral/ ett 

- -a -t -a 

En röd bil Två röda 
bilar 

Ett rött hus Två röda 
hus 

En stor 
hund 

Två stora 
hundar 

Ett stort 
äpple 

Många 
stora 
äpplen 

 

 

Adjektiven böjs också efter om substantivet är i bestämd eller obestämd 

form. 

I bestämd form slutar adjektivet på a. 

Exempel: Den röda bilen är min. Det stora huset är vårt. 



 

Adjektivet slutar också på a efter possesiva pronomen (min, din, hennes, 

hans, vår, er, deras, sin) och genitiv-s (Annas, flickans)  

 

 

Exempel: Där står min röda bil. Flickans nya rum. 


