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FORORD

Velkommen til en anderledes måde at gennemgå og arbejde med tysk grammatik. 
Materialet er todelt og består af den nærværende grammatikbog »Fass die Gram-
matik an – en kort vej til grammatisk forståelse« samt af 26 grammatikspil »Fass 
die Grammatik an – en taktil vej til grammatisk forståelse«. Begge dele kan bruges 
uafhængigt af hinanden, tilsammen udgør de imidlertid en unik mulighed for at 
koble teoretisk grammatik med anvendelsen af sproget i praksis.

Den helt centrale del af konceptet er de 26 grammatikspil. Disse spil er udviklet til 
indlæring og træning af de grammatiske strukturer, som vi finder det naturligt at  
præsentere eleverne for i løbet af et B-niveau.

Vores grammatik er tænkt som en hjælp til at forklare og fastholde de regler og den 
teori, som trænes i de enkelte spil. Her præsenteres regler og strukturer kortfattet og 
overskueligt. Teorien understøttes af mange eksempler, som forklares for at højne 
elevernes udbytte af læsningen. Erfaringsmæssigt passer den kortfattede form godt 
til nutidens elever, og målet er, at den kan virke opmuntrende på lysten til faktisk 
at læse og slå op i en grammatik. Det er klart, at denne form i sagens natur med-
fører nogle fravalg. Det drejer sig om detaljer, som vi enten betragter som værende 
mindre væsentlige i forhold til det overordnede billede, eller om mere komplekse 
områder, som man med fordel kan vente med at præsentere eleverne for.  
Da grammatikspillene som nævnt er den centrale del af konceptet, erstatter disse 
spil de traditionelle øvelser, der normalt optræder i en grammatik. 
De grammatiske emner kommer i den rækkefølge, som vi finder mest naturlig i vo-
res praksis, men man kan sagtens vælge en anden rækkefølge. 

Vi håber, at du vil få glæde af vores grammatik. 
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