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En bog om sprog.

Babelstårnet binder emneområder som grammatik, sproghistorie, sociolingvistik, læringsstrategier og en
latindel sammen på nye, spændende måder. Bogen udfordrer elevernes opfattelse af sprog og sprogets brug

fra ordniveau til overordnede kommunikationssammenhænge.

Overskuelig og brugervenlig.

Babelstårnet giver lærerne et grydeklart bud på hele undervisningsforløbet, så man er sikker på at komme
rundt om alle fagets krav. Screeningstest, midtvejstest og sluttest giver mulighed for løbende evaluering af

udbyttet af arbejdet.

Testet og bestået.

Babelstårnet har været grundigt gennemprøvet. I gymnasiereformens første forløb af Almen Sprogforståelse
har et flertal af gymnasierne brugt Babelstårnet med stor succes.

Et væld af ekstra aktiviteter.

Det tilhørende øvehæfte indeholder mange inspirerende og varierede øvelser, der tager udgangspunkt i
nutidige, dansksprogede tekster fra elevernes egen verden. På bogens hjemmeside er der alternativ

undervisningsplan, løsningsforslag, interlatinsk leksikon, test og meget mere.
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