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Sprogets værktøj Jens Peter Jensen Hent PDF Sprogene i verden er et fascinerende emne. Denne bog fører
læseren igennem de mange områder, som har med "sprog" at gøre og som er relevant for en studerende med
sprogfag: hvad er sprog, hvor mange sprog findes der egentlig, hvordan er de opstået, hvorfor er sprog
forskellige, hvor forskellige er sprog, hvordan hænger sproget sammen med den omgivende virkelighed,

hvordan forholder tale og skrift sig til hinanden?

Forfatteren, lektor emeritus i tysk, dansk, latin og oldtidskundskab, stiller de studerende en del spørgsmål om
sprog før læsningen af de enkelte afsnit og endnu flere efter de enkelte afsnit samtidig med at han forklarer en

hel del af de græske og latinske fremmedord, som dansk har så mange af og som er en del af den
fagterminologi, som de studerende møder i deres lærebøger. På denne måde ser man sammenhængen i

ordforrådet fra den græsk-latinske videnskabstradition, og yderligere slutter bogen med et lille, men effektivt
latinkursus til brug for eleverne i almen sprogforståelse.
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