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Castellano Bente Skov Hent PDF Castellano er en praktisk og overskuelig indføring i den spanske grammatik

med udgangspunkt i ligheder og forskelle mellem dansk og spansk. Kapitlerne er opdelt i to niveauer af
forskellig sværhedsgrad: Et basisniveau der behandler den grundlæggende grammatik, og et videregående
niveau med højere sværhedsgrad. Castellano gennemgår hovedtrækkene i den spanske grammatik med
teksteksempler fra iberisk spansk der alle er oversat til dansk. Bogen indeholder en definitionsliste med
forklaringer på grammatiske begreber samt et nyttigt retteark med henvisning til de relevante paragraffer.
Herudover findes et omfattende register med mange opslagsord på både dansk og spansk. Castellano

henvender sig til de gymnasiale uddannelser og er især velegnet i samspil med det almene
sprogforståelsesforløb i gymnasiet. Fra Gymnasieskolens anmeldelse (6 stjerner): "Forfatterens mangeårige
erfaringer med spanskundervisningen kommer tydeligt til udtryk i denne spanske grammatik ... kan anvendes

af både personer med få spanskkundskaber til at lære den spanske basisgrammatik og af øvede som et
opslagsværk, hvor de kan finde svar på mere spidsfindige spørgsmål ... et gennemført og brugervenligt

redskab, som kan anvendes til forskellige niveauer i den daglige grammatikundervisning."

 

Castellano er en praktisk og overskuelig indføring i den spanske
grammatik med udgangspunkt i ligheder og forskelle mellem dansk

og spansk. Kapitlerne er opdelt i to niveauer af forskellig
sværhedsgrad: Et basisniveau der behandler den grundlæggende
grammatik, og et videregående niveau med højere sværhedsgrad.

Castellano gennemgår hovedtrækkene i den spanske grammatik med
teksteksempler fra iberisk spansk der alle er oversat til dansk. Bogen
indeholder en definitionsliste med forklaringer på grammatiske
begreber samt et nyttigt retteark med henvisning til de relevante
paragraffer. Herudover findes et omfattende register med mange

opslagsord på både dansk og spansk. Castellano henvender sig til de
gymnasiale uddannelser og er især velegnet i samspil med det

almene sprogforståelsesforløb i gymnasiet. Fra Gymnasieskolens



anmeldelse (6 stjerner): "Forfatterens mangeårige erfaringer med
spanskundervisningen kommer tydeligt til udtryk i denne spanske

grammatik ... kan anvendes af både personer med få
spanskkundskaber til at lære den spanske basisgrammatik og af
øvede som et opslagsværk, hvor de kan finde svar på mere

spidsfindige spørgsmål ... et gennemført og brugervenligt redskab,
som kan anvendes til forskellige niveauer i den daglige

grammatikundervisning."
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