
Vigtigt! 
På tysk gradbøjes et tillægsord kun med endelse – 

aldrig med mere og mest !  
(uanset ordets længde) 

Nogle tillægsord danner 2. og 3. grad med omlyd. 

groß stor  größer  am größten (der, die, das größste) 
alt gammel   älter  am ältesten  (der, die, das älteste) 
jung ung   jünger am jüngsten (der, die, das jüngste) 

Nogle tillægsord er helt uregelmæssige 

hoch høj   höher  am höchsten (der, die, das höchste) 
gut   god   besser am besten  (der, die, das beste) 
viel meget  mehr am meisten (der, die, das meiste) 

1. Grad (=grundform)  2. Grad    3. Grad 

 smuk    smukkere   smukkest 

 schön    schöner   am schönsten 

             
            den/det smukkeste  
            der, die, das schönste 
  

Lidt ekstra forklaring 

Når der i den danske tekst står  

smukkest, ældst, størst, bedst, højest, helst osv. 
bøjes med  

am 
am schönsten, am ältesten, am grössten, am besten, am höchsten, am liebsten 

osv.  

Når der i den danske tekst står 

den/det  smukkeste, ældste, største, bedste, højeste osv 

bøjes med  

kendeordene fra §1 — afhængigt af køn og kasus. 

Det sidste bogstav i det bøjede tillægsord kommer fra §20. 
Ex: 

Jeg bor i det flotteste hus i byen 

Ich wohne in dem schönsten Haus der Stadt 

   m    f   n  pl 

No  e  e  e  n 

Ak  n  e  e  n 

Ge  n  n  n  n 

Da  n  n  n  n 

    Hankøn Hunkøn Intetkøn  Flertal 
    Maskulinum Femininum Neutrum   Pluralis 
  

Nominativ  der   die   das  die 

Akkusativ  den   die   das  die 

Genitiv   des (e)s  der  des (e)s der 

Dativ    dem   der  dem  den n 

Fra §21 —  
3. grad 

NB: 
Det danske ”meget” 
oversættes på tysk 
til sehr eller viel 

Til forstærkning af 1. grad anvendes sehr: 

Er ist sehr fleissig 

Til forstærkning af 2. grad anvendes viel: 
Ja, aber sie ist viel fleissiger 

gern gerne   lieber hellere    am liebsten helst 
Kan ikke bøjes med  
der, die, das 
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Brug af §21: Tillægsordets gradbøjning 


