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Udgivelsen kommer hele vejen rundt om faget Almen Sprogforståelse og indeholder materiale, der kan
bruges af alle sprogfag inkl. dansk i forbindelse med undervisningen, fx: 

· Læringstrategier 

· Verbalt og nonverbalt sprog 

· Grammatik 

· Semantik 

· Pragmatik og sproghistorie.

Ind i sproget – hhx inddrager erhvervsorienteret eksempelmateriale baseret på virkelighedsorienterede cases.

Udgivelsen vil indeholde omtrent 200 opgaver. Herudover kommer der forslag til skriveøvelser.

Der udarbejdes desuden løsningsforslag til alle opgaver, hvor det er relevant.

Forslagene bliver tilgængelige på Ind i Sproget – hhx iBog® under "Pluslærer-området"

2. udgave kan bruges sammen med 1. udgave, da det drejer sig om tilføjelser til udgivelsen. Bl.a. med:

· En introduktion til lærerne

· Nye cases blandt andet opgaverne om anmeldelser og boligannoncer

· Stjernemarkering af de afsnit, man ikke nødvendigvis behøver at gennemgå som en del af AP-
forløbet men kan tage senere i de enkelte fag

· Ordforklaringer til vanskelige udtryk og begreber.
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