
 

 

Vilket väder! 
 
 

- Hej Susanne! 

- Hej Lotta! 

- Vilket väder det är idag! 

- Det är så kallt ute idag! 

- Och det är mycket kallare än vad det var igår! 

- Ja, det är många som är försenade, mer försenade än vanligt.  

- Jag trodde inte att jag skulle komma till jobbet idag.  

- Nej, jag förstår det. Pendeltåget och bussarna, de går ju 

långsammare än vanligt.  

- Ja, ifall de går överhuvudtaget. Det vet man inte. 

- Nej. Och sen är man ju lite rädd för att halka. 

- Ja, jag är jätterädd för att halka. Jag är rädd för att bryta benet 

eller skada mig på något sätt.  

- Ja, det är mycket svårare att ta sig fram idag än vad det var förra 

veckan. 

- Ja, det är det. Det märker man också på skolan att det är färre 

elever här idag. 

- Ja, det är inte så många elever i klassrummet idag.  

- Nej. 

- Men det är i alla fall varmt och skönt här inne. 

- Ja, det är det. Det är det faktiskt. Men hoppas vi kan komma hem 

ikväll. 

- Det hoppas jag med!  



 

Nya ord 
 
försenad när någon kommer senare än 

man ska 

vanligt normalt, som varje dag, som oftast 

ett pendeltåg ett tåg som pendlar fram och tillbaka mellan 

två platser t.ex. Nynäshamn - Bålsta utanför 

Stockholm 

ifall om 

överhuvudtaget alls 

halka tappa balansen när man går på t.ex. is 

bryta benet skada benet så att man behöver gips 

skada sig göra sig illa 

ta sig fram gå eller åka någonstans 

märker ser 

i alla fall i varje fall, trots allt 

 

Grammatik 
 
KOMPARATIV - när vi jämför något med något annat 
 
Idag är det kallare än igår. 
Det är svårare att gå på is än på sand. 
Bussarna åker långsammare på vintern än på sommaren. 
Det är färre elever i mitt klassrum än i ditt klassrum. 
 
Oftast lägger man till ändelsen -are till adjektivets grundform för att skapa 
komparativ-formen (kall - kallare, svår - svårare) men vissa adjektiv i komparativ har en 
annan form (få - färre, många - fler) eller så lägger man till ordet “mer” före adjektivet 
(försenad - mer försenad). 
 
OBS! Inte alla adjektiv kan kompareras (man kan t.ex. inte vara mer gravid än någon 
annan och säga att någon är “gravidare” ;)) 



 

 
När vi komparerar använder vi också ordet “än”. 
 

Träna mera!  
 
Jämför vädret idag med vädret igår. 

Jämför Sverige och ditt hemland. Använd komparativ. 

 
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-s/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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