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Om Sproget.
Og Undervisningen udkom første gang i 1942 med nedenstående indholdbeskrivelse: "Johannes V. Jensens
Bog om Sproget og Undervisningen føjer sig til „Vor Oprindelse“ som en Særbehandling af et af de
Problemer, der dèr er behandlet i større Sammenhæng. Johannes V. Jensen har altid haft Evnen til at se
Tingene og Problemerne, saa de blev nye for hans Læsere. Dette gælder ogsaa disse Essays. Her er Johannes
V.
Jensens Forslag til Omlægning af Filosofikum til Antropologikum, Menneskelære, en Reform, der saa smaat
er paa Vej. Skolernes Undervisning i Dansk og Historie kritiseres indgaaende, og Kravet rejses om den størst
mulige Undervisning i fremmede Sprog i Barneskolen, i alle Skoler, udfra den Betragtning, at Kendskabet til
Sprog virker som et Klasseskel. Desuden er der Artikler om mange aktuelle Emner: Smaa eller store
Bogstaver, Tegnsætning, en Reform af Alfabetet o.s.v."
Du kan få adgang til dine materialer på MinKonto. Her kan du se hvilke dyr vi arbejder med fra 'Hit med
Sproget' Se også afsnit efter billederne. (Guldhornene - Oehlenschläger) Hvad er en neuropsykologisk

undersøgelse. dk. LæseLeg er et pædagogisk redskab, der gør det let at arbejde med dialogisk læsning i
vuggestuer, dagpleje og børnehaver. Vores hovedopgaver Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1)
følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge. Lærdansk Herning er et moderne
sprogcenter der tilbyder danskundervisning for voksne udlændinge i Herning og Ikast-Brande kommuner.
Send os gerne materiale, hvis du falder over sproglige fejl. Afasi betyder, at sproget er i stykker. studieår. om
lære spillet: Hit med Lyden Teorier om sprogtilegnelse - Sprogpakken. Her kan du se hvilke dyr vi arbejder
med fra 'Hit med Sproget' Se også afsnit efter billederne. Mettes muntre festsange, sange skrives til enhver
festlig lejlighed - fødselsdag - konfirmation - bryllup - jubilæum. Fakta om afasi fra Hjernesagen Korrekt og
godt dansk, rigtigt dansk, små korte tips om sproget - bemærkninger om dansk sprog, mest på skrift
UNI•Login Hvis OK18 ender med en konflikt, vil du ikke kunne anvende UNI•Login i konfliktperioden. Alt,
hvad der er værd at skrive, er værd at skrive godt. Du kan teste dine sprogkundskaber, lege med sproget, dele
sjove. Læs om sprogpolitik, dansk grammatik og. Læs mere om disse emner ved at følge linkene.

