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Studieplan for Thisted Handelsgymnasium 2019-2022 

Studielinje/Klasse: Almen sprogforståelse (AP) 
 Fag Indhold Arbejdsform

er, metode 
Evaluering Progression/skriftlige 

kompetencer 
Faglige mål 

Uge 33 Startscreening  
 
 
Dansk 
 
 
 
 
Engelsk 
 
 
2. fr.sprog 
 

Screening i elevernes 1. 
AP-time 
 
Semantik: Ordenes 
betydninger, denotation, 
konnotation, semantiske 
felter (kap. 4.1 s. 102-109) 
 
Ordklasser: 
Verber 
 
Hvad er sprog? 
Læringsstrategier.  

Elektronisk 
screening 
 
Der tilstræbes 
i hele AP-
forløbet 
variation 
gennem 
lærergennem
gang, læsning, 
par- og 
gruppearbejd
e og 
individuelt 
arbejde. Både 
skriftligt og 
mundtligt 
arbejde 
indgår. 

Point for 
indledende 
screening 
 
 

 Anvende viden 
om grammatik, 
semantik og 
pragmatik i 
arbejdet med 
tekster på dansk 
og de 
fremmedsprog, 
de møder i 
gymnasiet 
 
Anvende 
forskellige 
strategier til 
indlæring af 
fremmedsprog 
 

Uge 34 Dansk 
 
 
Engelsk 
 
2. fr.sprog 

Dialekter og andre lekter 
(kap. 4.1 s. 109-111) 
 
Verber 
 
Sproghistorie 

   Identificere 
forskelle og 
ligheder mellem 
dansk og de 
fremmedsprog, 
de møder i 
gymnasiet, med 
inddragelse af 
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sproghistorisk 
viden 

Uge 35 Dansk 
 
 
Engelsk 
 
2. fr.sprog 

Sproglige billeder (kap. 4.2, 
112-122, evt. kort kap. 4.3) 
 
Substantiver og artikler 
 
Sproghistorie 

   Der indledes med 

sproghistorien, som afrundes 

med sprogenes betydning i 

en globaliseret verden. 

 

Uge 36 Dansk 
 
 
 
 
 
 
 
Engelsk 
 
2. fr.sprog 

Sætningsopbygning fra en 
danskfaglig vinkel (kort!) 
(kap. 4.4, s. 127-133), 
Talesprog og skriftsprog 
(kap. 4.7 s. 145-146),  
Stil og tone (kap. 4.8 s. 147-
149) 
 
Adjektiver og adverbier 
 
Sproghistorie 
 

   Demonstrere 
genre- og 
mediebevidst 
formidling 

Uge 37 Dansk 
 
 
Engelsk 
 
2. fr.sprog 

Retorik (kap. 4.9 s. 150-
156) 
 
Pronominer 
 
Morfologi 

   
 
 

demonstrere 
kendskab til 
karakteristiske 
træk ved sprog 
brugt i private, 
faglige og 
professionelle 
sammenhænge  
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Uge 38 Dansk 
 
 
 
Engelsk 
 
2. fr.sprog 

Kommunikationsanalyse 
og sproghandlinger (kap. 
4.12 s. 176-186) 
 
Præpositioner 
 
Morfologi 
 

   ̶demonstrere 
viden om 
forskellige 
verbale og non-
verbale 
kommunikations
situationer 
 
Anvende 
elementær viden 
om 
sproghandlinger 
og 
kommunikationst
eori i arbejdet 
med tekster både 
receptivt og 
produktivt i 
såvel almene som 
faglige 
sammenhænge 
 

Uge 39 Dansk 
 
 
 
Engelsk 
 
 
 
2. fr.sprog 

Kommunikationsanalyse 
fortsat (kap. 4.12 s. 187-
195) 
 
Konjunktioner, numeralier, 
interjektioner og 
tværgående opgaver 
 
Sætningsanalyse 

   identificere 
sætningstyper og 
gennemføre en 
syntaktisk 
analyse på dansk 
og de 
fremmedsprog, 
de møder i 
gymnasiet, med 
anvendelse af 
faglig terminologi  
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Uge 40 Dansk 
 
Engelsk 
 
2. fr.sprog 

”Buffer” til aflyste timer 
 
Ordklasser og stilistik 
 
Sætningsanalyse og 
ledsætningsanalyse 
 

    Anvende viden 
om sprog til at 
kunne 
kommunikere 
hensigtsmæssigt i 
nationale og 
internationale, 
herunder 
erhvervsmæssige
, sammenhænge 

Uge 41 Dansk 
 
 
Engelsk 
 
2. fr.sprog 

Opsamling, skriftlige 
øvelser.  
 
Stilistiske figurer 
 
Sætningsanalyse/ordbogsø
velser 

   Anvende faglige 
opslagsværker og 
hjælpemidler 
hensigtsmæssigt i 
arbejdet med 
sprog. 

Uge 43 Dansk 
Engelsk 
2. fr.sprog 

Opsamling 
Info vedr. eksamen i AP, 

    

 Eksamen fredag 
d. 1/11. 

  Afsluttende 
eksamenskarakt
er.  

  

Uge 45 nye klasser.  


