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Målgrammatiken svensk grammatik på 18 språk! Den populära Målgrammatiken är en svensk grammatik som
finns bearbetad och översatt till ett flertal språk. Målgrammatiken visar steg för steg hur svenska språket är
uppbyggt och täcker de viktigaste reglerna när det gäller satsens byggnad, ordens böjning samt uttal och
stavning. Alla grammatiska termer förklaras första gången de används. Den svenska versionen av
Målgrammatiken, som är avsedd för läraren, förklarar hur versionerna på olika språk skiljer sig från varandra.
Det gör det lättare att förstå bakgrunden till de svårigheter elever med olika modersmål har. Digitalböcker
Målgrammatiken finns nu som digitalbok för flera språk. Digitalböckerna har sökbart innehåll,
anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion.
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