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Norsk Grammatikk Kirsti Mac Donald
Norsk som andrespråk er utarbeidet av Kirsti Mac Donald. Hun har undervist i norsk og grammatikk
ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo i mange år. Hun har
undervist i norsk og grammatikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i
Oslo i mange år.
Norsk grammatikk
Arbeidsboka følger teoriboka og gir anledning til å gå grundigere inn på hvert emne. Ved å bruke
arbeidsboka parallelt med teoriboka vil man få mange flere eksempler på de ulike strukturene, og
dessuten få praktisert reglene gjentatte ganger, slik at systemet forhåpentlig blir klarere.
Norsk grammatikk - Kirsti Mac Donald - Adlibris Bokhandel
Norsk grammatikk. Arbeidsbok følger teoriboka og gir anledning til å gå grundigere inn på hvert
emne. Ved å bruke arbeidsboka parallelt med teoriboka vil man få mange flere eksempler på de
ulike strukturene, og dessuten få praktisert reglene gjentatte ganger, slik at systemet forhåpentlig
blir klarere. Norsk grammatikk gir en ...
Norsk grammatikk | Akademika.no
Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier
ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer.
Norsk grammatikk for læreren av Kirsti Mac Donald (Heftet ...
Norwegian Language, history and details in wikipedia. Book - Norsk Grammatikk by Kristi
MacDonald10. Last ned innholdsfortegnelse som PDF. Kirsti Mac Donald - Norsk grammatikk Рабочая тетрадь
Norsk grammatikk av kirsti mac donald pdf
Teoriboka i læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk inneholder en systematisk
oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive strukturene og bruken av de ulike formene
i et andrespråksperspektiv.
Norsk grammatikk. Teoribok av Kirsti Mac Donald (Heftet ...
Norsk grammatikk. Arbeidsbok følger teoriboka og gir anledning til å gå grundigere inn på hvert
emne. Ved å bruke arbeidsboka parallelt med teoriboka vil man få mange flere eksempler på de
ulike strukturene, og dessuten få praktisert reglene gjentatte ganger, slik at systemet forhåpentlig
blir klarere.
Norsk grammatikk. Arbeidsbok av Kirsti Mac Donald (Heftet ...
Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk? Ingunn Nilsen Studieverkstedet – 5. september 2013
Referanse: Hva er vanskelig i grammatikken? Sentrale emner i norsk som andrespråk. Ane Golden,
Kirsti Mac Donald, Bjørg A. Michalsen, Else Ryen. Universitetsforlaget 1990 . Noen ordklasser •Verb
– handling, aksjon •Substantiv – hvem eller hva i setningen •Adjektiv – beskrivelser ...
Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk?
Kirsti Mac Donald har lang erfaring fra norskundervisning for fremmedspråklige studenter i Norge
og utlandet, og fra lærerutdanning innen feltet norsk som andrespråk. Bøker av Kirsti Mac Donald
Norsk som fremmedspråk. Grammatikk. 4. utgave. Anne Golden, Kirsti Mac Donald, Else Ryen .
Kjøp. Norsk grammatikk i et fremmedspråksperspektiv. Boka omhandler både språkstruktur og
praktisk ...
Kirsti Mac Donald - Universitetsforlaget
Fasit til oppgavene i arbeidsboka Her finner du fasit til alle oppgavene som har et klart svar.
Fasit til oppgavene i arbeidsboka - Norsk grammatikk
Donald NorskGram TB.qxd:Donald NorskGram TB. 02 02 09. 08:48. Side 1. Kirsti Mac Donald.
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NORSK SOM ANDRESPRÅK. Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk består av • teoribok •
arbeidsbok ...
Norsk grammatikk by Cappelen Damm - Issuu
Teoriboka i læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk inneholder en systematisk
oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive strukturene og bruken av de ulike formene
i et andrespråksperspektiv.
Norsk grammatik. Norsk som andrespråk by Kirsti Mac Donald
Kjøp 'Norsk grammatikk, norsk som andrespråk, teoribok' av Kirsti Mac Donald fra Norges raskeste
nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788202292546
Norsk grammatikk - norsk som andrespråk, teoribok | Kirsti ...
Om Norsk grammatikk Norsk grammatikk. Arbeidsbok følger teoriboka og gir anledning til å gå
grundigere inn på hvert emne. Ved å bruke arbeidsboka parallelt med teoriboka vil man få mange
flere eksempler på de ulike strukturene, og dessuten få praktisert reglene gjentatte ganger, slik at
systemet forhåpentlig blir klarere.Norsk ...
Norsk grammatikk | Opplæring for voksne innvandrere ...
Teoriboka i læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk inneholder en systematisk
oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive strukturene og bruken av de ulike formene
i et andrespråksperspektiv.
Norsk grammatikk | Akademika.no
Norsk grammatikk has 3 ratings and 0 reviews: Published 2009 by Forlag: Cappelen Damm,
Norsk grammatikk by Kirsti mac Donald
Norsk grammatikk for læreren (Heftet) av forfatter Kirsti Mac Donald. Pris kr 440. Bla i boka. Se
flere bøker fra Kirsti Mac Donald.
Norsk grammatikk for læreren av Kirsti Mac Donald (Heftet ...
Pris: 397,-. heftet, 2009. Sendes innen 1‑3 virkedager. Kjøp boken Norsk grammatikk; norsk som
andrespråk av Kirsti Mac Donald (ISBN 9788202292546) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn
10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- |
Adlibris
Norsk grammatikk; norsk som andrespråk - Kirsti Mac Donald ...
Vår pris 355,-(portofritt). Dette er en enkel innføring i norsk grammatikk for ungdom og voksne med
et annet morsmål enn norsk. Her finner man enkle forklaringer og regler sammen..
Arbeidsgrammatikk - Kirsti Mac Donald - Paperback ...
En bok om norsk grammatikk, en innføring for voksne som skal lære norsk og som kan lese enkle
tekster på engelsk. Exploring Norwegian Grammar gir en oversiktlig innføring i norsk grammatikk,
sett i et fremmedspråksperspektiv.
Exploring Norwegian Grammar by Kirsti Mac Donald
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