
Studieplan Almen sprogforståelse HHX 1.g Fjerritslev 

Almen 
sprogforståelse  
I alt ca. 60 
lektioner 
fordelt med 15 
til hvert sprog 

Fag Indhold Arbejdsformer, 
metode, produkt 

Evaluering Progression Faglige mål 

Uge 33  Opstart og startscreening     

Uge 33 Dansk 
 
 
 
Engelsk 
 
 
 
Spansk/tysk  

Sproghistorie (hvad er 
sprog, hvor kommer 
sprogene fra, sprogenes 
rangorden) 
 
Læringsstrategier, 
gloseindlæring og 
læsestrategier 
 
Ordklasser inkl. deres 
latinske betegnelser  

Der tilstræbes 
variation gennem 
lærerpræsentatio
n, læsning, par- & 
gruppearbejde 
mv. 
 
Der arbejdes med 
både den 
mundtlige og 
skriftlige 
dimension 

Der arbejdes både 
med summative 
og formative 
evalueringsformer, 
f.eks. i form af en 
midvejstest og 
procesorienterede 
opgaver 

Der indledes 
med 
sproghistorien, 
som afrundes 
med sprogenes 
betydning i en 
globaliseret 
verden. Fokus på 
ordklasser øves i 
forbindelse med 
ordbogsopslag 

Identificere forskelle og 
ligheder mellem dansk 
og fremmedsprog.  
 
Anvende forskellige 
strageier til indlæring 
af fremmedsprog 
 
Anvende viden om 
grammatik, sematik og 
pragmatik i arbejdet 
med dansk og 
fremmedsprog 

Uge 34-36 Dansk 
 
 
Engelsk 
 
 
 
 
Spansk/tysk 

Genrebevidst formidling, 
fakta og fiktion 
 
Sociolingvistik (dialekter, 
slang, skrift-/talesprog, 
SMS-sprog i sociale 
medier, offentligt/privat 
sprog/fagsprog mv.) 
Ordklasser 

   Demonstrere genre- og 
mediebevidst 
formidling 
 
Demonstrere kendskab 
til karakteristiske træk 
ved sprog i private, 
faglige og 
professionelle 
sammenhænge 
 
Anvende viden om 
grammatik, sematik og 



pragmatik i arbejdet 
med dansk og 
spremmedsprog 

Uge 37-38 Dansk 
 
 
 
Engelsk 
 
 
 
Spansk/Tysk 

Sproglig praksis, herunder 
tale og skrift. Sprogets 
udtryks- og indholdsside 
 
Sprog i en globaliseret 
verden. Kulturteorier 
 
 
Sætningsled og syntaks 
 
 

   Demonstrere viden om 
verbale non-verbale 
kommunikations-
situationer 
 
Identificere forskellige 
ligheder mellem dansk 
og fremmedsprog. 
Anvende viden om 
sprog og kunne 
kommunikere i 
nationale og 
internationale 
sammenhænge 
 
Identificere 
sætningstyper og 
gennemføre en 
syntaktisk analyse på 
dansk og i 
fremmedsprog 

Uge 44  Skriftlig eksamen Multiple choise + 
fri skriftlig 
fremstilling 

Eksamensbevis 
(Vægt 0,25) 

  

 

Materialer:  

Håndbog til dansk – litteratur, sprog og medier af Ole Schultz-Larsen, systime  

Ind i sproget af Birgitte Bjerre Lassen og Grete Ravn Nielsen, systime  

Stav ung – grammatik, stavning og kommatering af Inger-Lise Heinze & Ida Lyndby Jensen, Dansk Psykologisk Forlag 


