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En Håndsrækning ... er, som navnet siger, en mini-opslagsbog. Den hverken kan eller skal erstatte nogen
eksisterende grammatikbog.

Den erstatter derimod i vid udstrækning de grammatikforklaringer, som enhver  tysklærer gennem årene
skriver og duplikerer til uddeling i klasserne for at hjælpe eleverne til at forstå og huske grammatikken.

Grundlaget for bogens opbygning og indhold er de problemer, som mine egne elever gennem årene har givet
udtryk for. Jeg har forsøgt at gøre bogen let anvendelig, set ud fra elevernes forudsætninger.

Den oprindelige målgruppe var folkeskolens ældste klasser, men bogen har vundet indpas overalt og på alle
niveauer.

D
enne udgave er revideret med henblik på de ændringer i tysk retskrivning, der blev vedtaget i juli 1996 med

en overgangsperiode frem til 31. august 2005.

Knud Bjerre er uddannet tysklærer og har undervist i faget i mere end 20 år.
Bogen blev skrevet for at dække et behov, han selv følte, idet eksisterende grammatikbøger var for

omfattende og utilgængelige for eleverne.
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