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Grammatik på dansk Claus Drengsted-Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Mange studerende på de
videregående uddannelser mangler noget basisgrammatik. Derfor denne grammatik på dansk. For hvis de
studerende på universitetets, læreruddannelsens eller handelshøjskolens første år mangler elementær dansk
grammatik, er det svært at skulle lære opbygningen af et fremmesprog eller overhovedet den grammatiske

terminologi.

Målgruppen for Grammatik på dansk er studerende på universitetet, de pædagogiske professionsuddannelser
og handelshøjskolen, men den er tillige tænkt som en håndbog for alle sprogundervisere og

sproginteresserede. Store dele af bogen kan også bruges i gymnasiet.  

Bogen er skrevet i korte, enkle sætninger så alle kan læse og forstå den. Denne udgave er revideret og
opdateret i forhold til 1. udgave. 

Claus Drengsted-Nielsen er cand.mag. i spansk og latin. Han underviser i spansk grammatik på Københavns
Universitet og Copenhagen Business School og i latin på Københavns Universitet. Foruden spansk og latin

har han også læst dansk, engelsk, tysk og fransk grammatik på Københavns Universitet.
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