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Dansk Mini Grammatik har allerede i en årrække vakt berettiget opmærksomhed og den har allerede
imødekommet mange tusinde elevers, og et modsvarende antal læreres, ønske om en samlet, overskuelig - og

ikke mindst prisbillig - oversigt over grammatikken i det danske sprog.

Indhold: Forord, kortfattet brugervejledning Til Eleven, to parallelle indholdsfortegnelser - en alfabetisk med
danske og en med latinske betegnelser, selve grammatikken og som afrunding på afsnittet om udsagnsord en
alfabetisk liste med uregelmæssige udsagnsord og til slut et stikordsregister samt to tillæg om komma samt

begrebet tid.

Det overordnede sigte med dansk mini grammatik er gennem en kortfattet og overblikskabende fremstilling at
støtte elevernes sprogsans. Desuden byder materialet sig til som redskab for den enkelte elev til afklaring af

generelle, grammatiske problemstillinger.

Anvendt som grundbog - med lærerens gennemgående medvirken, vil grammatikken, bl.a. på basis af sine
præcise eksempler, kunne være udgangspunkt for kortere intensive grammatikkurser allerede fra 5. klassetrin.

Anvendt som opslagsbog - til afklaring af individuelle problemstillinger, hvor der må forudsættes et vist
forudgående kendskab til grammatikkens terminologi og forståelse af bogens systematik, vil den kunne

anvendes fra 6. klassetrin.

Materialet behandler gængse grammatiske begreber og elementer. Det enkelte begreb/element defineres, dets
former præciseres, anvendelsen beskrives og belyses.

Grammatikkens hovedområder: Bøjnings-, sætnings-, betydnings- og lydlæren inddrages.

Der fokuseres med respekt af det overbliksskabende sigte på grammatikkens hovedregler.

l kraft af sine »nøgler« - index og stikordsregister - sin kortfattede og overskuelige form, også grafisk og
layuotmæssigt, præcise definitioner og eksempler - sin systematik i det hele taget, har dansk mini grammatik

primær og generel adresse både som grundbog og opslagsbog til 5.-10. klasses elever.

Herudover har den stor udbredelse som supplerende materiale i voksenundervisningen.

Til bogen findes tre øvehæfter i stigende sværhedsgrad med tilhørende løsningshæfter. Samme sidetal for
samme emne i alle bøger, også i de tilsvarende bøger på tysk og engelsk!
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