
1. grad
n-form

fx en høj person

 t-form

fx et højt barn

 e-form

fx det høje barn

2. grad
 

fx han er højere

3. grad*
 

fx hun er højest

beskidt beskidt beskidte mere beskidt mest beskidt
ren rent rene renere renest
billig billigt billige billigere billigst
dyr dyrt dyre dyrere dyrest
blød blødt bløde blødere blødest
hård hårdt hårde hårdere hårdest
bred bredt brede bredere bredest
smal smalt smalle smallere smallest
doven dovent dovne dovnere dovnest
flittig flittigt flittige flittigere flittigst
fattig fattigt fattige fattigere fattigst
rig rigt rige rigere rigest
gammel gammelt gamle ældre ældst
ung ungt unge yngre yngst
glad glad glade gladere gladest
sur surt sure surere surest
god godt gode bedre bedst
ond ondt onde ondere ondest
grim grimt grimme grimmere grimmest
smuk smukt smukke smukkere smukkest
hurtig hurtigt hurtige hurtigere hurtigst
langsom langsomt langsomme langsommere langsomst
høj højt høje højere højest
lav lavt lave lavere lavest
klog klogt kloge klogere klogest
dum dumt dumme dummere dummest
lang langt lange længere længst
kort kort korte kortere kortest 
let let lette lettere lettest
tung tungt tunge tungere tungest 
lille lille lille / små (pl) mindre mindst
stor stort store større størst
lys lyst lyse lysere lysest
mørk mørkt mørke mørkere mørkest
lækker lækkert lækre lækrere lækrest
ulækker ulækkert ulækre mere ulækker mest ulækker  
moderne moderne moderne mere moderne mest moderne
gammeldags gammeldags gammeldags mere gammeldags mest gammeldags
modig modigt modige modigere modigst
bange bange bange mere bange mest bange
nem nemt nemme nemmere nemmest 
svær svært svære sværere sværest
rigtig rigtigt rigtige rigtigere rigtigst
forkert forkert forkerte mere forkert mest forkert
sjov sjovt sjove sjovere sjovest
kedelig kedeligt kedelige kedeligere kedeligst
stærk stærkt stærke stærkere stærkest
svag svagt svage svagere svagest
syg sygt syge sygere sygest
rask rask / raskt raske raskere raskest
sød sødt søde sødere sødest
dum dumt dumme dummere dummest
tilfreds tilfreds/tilfredst tilfredse mere tilfreds mest tilfreds
utilfreds utilfreds/utilfredst   utilfredse mere utilfreds mest utilfreds
tyk tykt tykke tykkere tykkest
tynd tyndt tynde tyndere tyndest
varm varmt varme varmere varmest
kold koldt kolde koldere koldest
våd vådt våde vådere vådest
tør tørt tøre tørrere tørrest

Facitliste ord fra spillepladen +  
modsætninger (antonymer)


