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Dette temanummer af Sprogforum koncentrerer sig om Almen Sprogforståelse, også kaldet AP, som er barn af
gymnasiereformen. I de sidste mange år har fremmedsprogsteoretikerne påpeget, at det er oplagt at udnytte
tværfaglig viden til at forbedre sprogtilegnelsen. De fleste skoler har indført en praksis med et tværsprogligt
introkursus. Disse tanker ligger til grund for det nye obligatoriske forløb i Almen Sprogforståelse, også kaldet
AP. Dette nummer af Sprogforum præsenterer nogle bud på, hvordan AP-forløbet kan praktiseres, men peger
især fremad. Vi står midt i en udvikling af et nyt 'fag', og derfor afspejler artiklerne en bred vifte af tendenser
fra det mere traditionelle til det, der bygger på den nyeste forskning i sprogtilegnelse. Fremtiden skulle gerne
bringe en god udvikling for fremmedsprogsundervisningen i Danmark: en ny fagidentitet og en ny
professionsidentitet hos lærerne. Vigtigt er det, at underviserne finder deres rolle i det nye 'fag', og at
efteruddannelsen fastholdes og udvikles, så AP bliver båret af et moderne sprogsyn, der indebærer fokus på
det kommunikative, det kognative og det sammenhængende.
Syv uddannelser under ét tag IB STX, HHX, HF, EUD, EUX, 10. Velkommen til almen sprogforståelse. 3
Introduktion Denne bogs indhold er stort set identisk med de sider der findes på webstedet: www. Vi i
elevrådet er vilde med værtshusstemning, billige øl/sodavand og kortspil. 3 Introduktion Denne bogs indhold
er stort set identisk med de sider der findes på webstedet: www. Få hjælp til dine lektier i forummet, bliv
inspireret af opgavebesvarelser, find vejledninger, tag multiple ch RISSKOV GYMNASIUM • Tranekærvej

70 • 8240 Risskov • Tlf. dk | CVR-nr: 29542708 web: Tegnestuentrojka. dk• EAN nr 5798000557901 Print,
kopi, dtp og storformat til private, foreninger og erhverv. 3 Introduktion Denne bogs indhold er stort set
identisk med de sider der findes på webstedet: www. Visitkort, foldere, flyers, gadeskilte m. På Rysensteen
Gymnasium har det grundlæggende værdisæt siden 1990-erne været rundet af en demokratisk omgangsform
både i undervisningen og i skolekulturen generelt. v. Visitkort, foldere, flyers, gadeskilte m. Visitkort,
foldere, flyers, gadeskilte m. Denne side vil forsøge at dække de emner der skal undervises i efter læreplanen
for almen sprogforståelse. dk | CVR-nr: 29542708 web: Tegnestuentrojka. Dei Romani: 3. dk Både webstedet
og bogen er beregnet til MinLæring er en digital læringsplatform, som hjælper over 50. På Rysensteen
Gymnasium har det grundlæggende værdisæt siden 1990-erne været rundet af en demokratisk omgangsform
både i undervisningen og i skolekulturen generelt. FREDAGS-BAR PÅ FG Hej smukke FGer. Gajus Julius
Caesar: 4. 000 elever med at blive dygtigere i sprogfagene.
Gyldendal Uddannelse udgiver undervisningsmaterialer til grundskolen og de gymnasiale uddannelser.

