
 

 

Mit barn har   
engelsk 

- en forældrefolder om engelsk i udskolingen 
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Engelsk er fortsat vigtigt 
- - - - X 
Selvom jeres barn har haft engelsk siden 1. klasse, er 

det fortsat vigtigt, at I støtter jeres barn i mødet 

med faget engelsk. Det kan f.eks. gøres ved at tale 

positivt om faget i hjemmet.  

Det er en god idé at lytte til og øve engelsk - også 

uden for skolen, da det udvikler selvtilliden i forhold 

til at turde anvende sproget.  

Hvis dit barn ser YouTube, engelske serier eller 

spiller engelske spil, så fortvivl ej, for det er med 

til at udvikle dit barns ordforråd, forståelse samt 

tryghed ved sproget.   
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Sproget skal bruges 
- - - - X 
 

Eleverne lærer et sprog for at 
kunne kommunikere med det. De 
lærer et sprog ved  at tale det.   

Eleverne skal turde kaste sig ud i det og prøve sig 
frem. De skal bruge de ord  og vendinger, de allerede 
kan, og de skal spørge til  de ting, de endnu ikke kan.   

De lærer sproget, mens de bruger det og bruger 
sproget, mens de lærer det.   

Eksamen 
 

Mundtlig engelsk er et obligatorisk prøvefag. Skriftlig 
engelsk kan blive udtrukket.  

I forbindelse med prøven skal eleven udarbejde en 
synopse i et selvvalgt emne. Synopsen danner grundlag 
for første del af prøven, anden del består af en 
samtale om et udtrukket spørgsmål. 

Prøven varer i alt 20 min. 
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TIPS OG LINKS 
- - - - X 
Sådan kan I som forældre støtte op om engelskundervisningen 
 

X Snakke positivt om og have en positiv indstilling til 
faget.  

X Ytre vigtigheden af faget.  
X Spørge ind til de ting, som barnet ser på engelsk. 
X Opmuntre til at barnet har en mening om emner. 
X Opfordre til at lege med sproget f.eks. ved at 
overdrive udtalen.  

X Give barnet mulighed for at føre ordet på ferier i 
udlandet. 

X Lade barnet se film, tv og YouTube på engelsk evt. med 
engelske undertekster. 

 
Gode apps og links til at træne engelsk 

 
X Libby - App til engelske E- og lydbøger. Findes til 
Android og iPhone. 

X bbc.co.uk/learningenglish - grammatik, ordforråd og 
udtale. 

X learnenglishteens.britishcouncil.org - bl.a. spil og 
videoklip med opgaver. 

X engelskfaget.dk - her kan du finde korte tekster, som 
kan læses op. 

 


