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Hvornår ligger prøverne?
Uge 41:

Slutscreening AP

Uge 44:

Mandag den 01.11.21 og tirsdag den 02.11.21. mundtlig fremlæggelse ØG
Torsdag den 04.11.21. og fredag den 05.11.21 mundtlig prøve AP

Hvilken slags prøver?
Prøverne er lidt forskellige, men fælles for dem er, at de er internt bedømt. Til eksaminationen
vil mindst en af dine kendte lærere fra hhv AP og ØG være til stede.

Økonomisk grundforløb
I økonomisk grundforløb arbejder du med en case i uge 43 (torsdag - fredag). Der er vejledning torsdag - fredag, og om fredagen kl. 11.30 skal dit skriftlige arbejde være uploadet til
Lectio (Det fremgår af casematerialet, hvordan det skriftlige arbejde skal udformes).
Du arbejder individuelt med casen, og prøven er derfor også individuel. Til prøven er der 20
minutter til hver elev. Du skal regne med, at du ”er inde” til eksamen i 15 minutter. Tiden er
fordelt med 5-7 minutter til det mundtlige oplæg og 8-10 minutter til samtale med de to lærere. Lærerne vil desuden bruge tid på at give dig feedback på din fremlæggelse.
Dit mundtlige oplæg laver du som en PowerPoint præsentation (Se bilag 1: Retningslinjer for
præsentation via PowerPoint). Søndag kl. 22.00 skal din ppt være uploadet til Lectio.
Tag tid på dit oplæg og forkort det, hvis det bliver for langt. Du får ikke lov til at tale meget
mere end 5-7 minutter, så der bliver tid til den efterfølgende samtale.
Der er ingen forberedelsestid på prøvedagen.
Du bliver vurderet ud fra de faglige mål for økonomisk grundforløb, som står nedenfor. De er
hentet fra læreplanen:
Eleverne skal kunne
-

afgøre hvilke forhold, der har betydning for privatøkonomiske beslutninger

-

identificere, formulere og behandle problemer der knytter sig til privatøkonomiske beslutninger

-

anvende simple økonomiske modeller

-

udarbejde et økonomisk ræsonnement

-

indsamle, bearbejde og præsentere informationer om privatøkonomiske forhold

-

fortolke og formidle informationer om privatøkonomiske forhold

-

anvende matematiske og digitale redskaber.

(Undervisningsministeriet, 2017)
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Almen sprogforståelse
Prøven er mundtlig. Du trækker en ukendt tekst. Der er tre opgaver til teksten.
De to første opgaver består af analyse og fortolkning/vurdering af teksten. Til sammen dækker
de tekster, du har mulighed for at trække, områderne verbaltider, ordklasser, morfologi, sætningsanalyse, stilistisk analyse, billedsprog, forvægt/bagvægt, genregenkendelse, sociolingvistik og kommunikationsanalyse. Alle områder er ikke lige relevante i forhold til alle tekster, så
du skal vælge nogle ud, som du vil fokusere på, og som er relevante i forhold til den opgave,
du har trukket.
Den sidste opgave er en grammatisk opgave, der handler om f.eks. verbaltider, ordklasser eller morfologi. Der er nogle konkrete spørgsmål, du skal besvare. Desuden skal du foretage
sætningsanalyse af en sætning.
Der vil være en side med tekstoplysninger og en kort opgaveinstruks med nogle få forslag til,
hvad du kan inddrage i analysen, men der er også plads til, at du selv får ideer.
Det tekstmateriale, der skal analyseres, har et omfang på ca. 1 – 1,5 side.
Du har 40 minutter til forberedelse. Dem bruger du på at læse teksten (flere gange) og besvare de tre spørgsmål til den tekst, du har trukket. Du skal besvare alle spørgsmål, så det er
vigtigt, at du bruger forberedelsestiden fornuftigt.
Du må have dine noter fra timerne printet på papir og din AP-bog ”Ind i sproget” med i forberedelsen. Danskkompendiet ”Modsætninger - tekstsamling med sprogligt fokus” må du også
medbringe. Du må skrive på teksten. Til selve prøven må du medbringe teksten og noter lavet
i forberedelsen.
Eksaminationstiden er 20 minutter inklusive den tid, der går med at give karakter og feedback
til dig. Du indleder eksaminationen med at fremlægge det, du er nået frem til i forberedelsen,
og så stiller de to lærere spørgsmål.
Forbered dig til prøven ved at læse dine noter og i AP-bogen ”Ind i sproget”.
Du bliver vurderet ud fra de faglige mål for faget almen sprogforståelse, som står nedenfor. De
er hentet fra læreplanen:
Eleverne skal kunne:
- anvende viden om grammatik, semantik og pragmatik i arbejdet med erhvervsrelaterede tekster på
dansk og fremmedsprog, de møder i gymnasiet, samt egne tekster
-

foretage syntaktisk analyse i teksteksempler fra dansk og fremmedsprog

-

anvende sprog til at kunne kommunikere hensigtsmæssigt i nationale og internationale, herunder
erhvervsmæssige, sammenhænge

-

demonstrere viden om forskellige verbale og non-verbale kommunikationsformer

-

identificere forskelle og ligheder mellem dansk og fremmedsprog, med inddragelse af sproghistorisk
viden

-

anvende elementær viden om kommunikationsteori i arbejdet med tekster både receptivt og produktivt i såvel almene, faglige og professionelle sammenhænge

(Undervisningsministeriet, 2020)
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Karaktererne kommer til at stå på eksamensbeviset
Der kommer til at stå to karakterer på dit endelige eksamensbevis for hhx - en for ØG og en
for AP. Karaktererne tæller i det samlede eksamensgennemsnit og vægter til sammen med en
halv i beregningen af gennemsnittet.

Hvis du bliver syg til prøverne
Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du så hurtigt som muligt give besked til hhx-kontoret. Prøverne i AP og ØG er obligatoriske. Det betyder, at de skal aflægges,
for at du kan fortsætte på hhx. Hvis du er syg, skal du aflevere lægeerklæring. Derfor skal du
gå til læge, hvis du er syg.
Jesper Kjølhede, rektor
Oktober 2021
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Bilag 1: Retningslinjer for præsentation via PowerPoint


Lav et indledende dias med Overskrift og dagsorden (og dit/jeres navne)



Sørg for, at der er en rød tråd gennem jeres PowerPoint:
- Rød tråd fra dias til dias – god overgang
- Rød tråd fra det, I siger til dias
- Rød tråd i forhold til opgavens spørgsmål



Jeres dias skal have en god balance mellem tekst og billeder/illustrationer (ikke
for meget og ikke for lidt)



Regler for skriftstørrelse for dias: Overskrift: Ikke under 20. Brødtekst: Ikke
under 18. Antal linjer: Max 8 linjer.



PowerPoint skal understøtte det, I siger: I skal bruge kroppen til at vise sammenhæng mellem det, I siger og det, der er i PowerPoint. Vis det ved at gå hen
til smartboard og peg.



Husk et afrundende dias med afrunding/konklusion.



Angiv gerne kilder i et selvstændigt dias eller undervejs i noterne.



I skal ikke læse op fra computer – lav små kort med stikord, der kan skabe
tryghed for, at I husker det, I vil sige.



I skal øve jer i fremlæggelsen og i at bruge kortene.



Tal højt og tydeligt, ikke for hurtigt og ikke for langsomt.



Tyggegummi ud af munden.



Hænderne op af lommerne.
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