
Cambridge English 

 

Cambridge English er et valgfag for dig, som er glad for engelsk, og gerne vil endnu mere med dit 
sprog. 

På Esbjerg Realskole tilbyder vi undervisning i Cambridge English (B2 First) for vores elever i 9. og 
10. klasse. Undervisningen forbereder dig til et internationalt sprogcertifikat i engelsk – et 
certifikat, der giver adgang til engelsksprogede uddannelser på mange uddannelsesinstitutioner og 
universiteter i en lang række lande. Cambridge engelsk er desuden et fantastisk supplement til din 
engelske faglighed og uddannelse. Du vil gennem undervisningen får styrket dine 
engelskkompetencer både mundtligt og skriftligt. 

På holdet udfordres du fagligt og sprogligt på et højt niveau på engelsk. Undervisningen foregår 
selvfølgelig udelukkende på engelsk, og der arbejdes udelukkende med tekster på autentisk 
engelsk, altså ikke i forvejen bearbejdede tekster til danske elever. 

Den globale udvikling betyder, at mange unge i fremtiden vil arbejde og uddanne sig ikke bare i 
Danmark, men også i udlandet. I den forbindelse kræves oftest et bevis på, at man kan følge 
engelsksproget undervisning på højt niveau. Et certifikat i Cambridge engelsk kan fremme 
adgangen til internationale linjer på ungdoms- og videregående uddannelser i Danmark og er 
internationalt accepteret og anerkendt og giver dermed gode muligheder for adgang til 
internationale studier. 

Du kan vælge Cambridge engelsk, hvis du har mod på at: 

• udvide dit engelske ordforråd markant og blive bedre til at kommunikere på engelsk 
• træne din forståelse af det talte sprog og søge vigtig information i autentiske tekster 
• tale udelukkende engelsk i timerne også i grammatikundervisningen 
• skrive forskelligartede tekster (formelt og uformelt) afhængigt af modtager 
• arbejde intensivt med engelsk og have et internationalt anerkendt bevis på, at du 

mestrer sproget 
• stifte bekendtskab med og afprøve en international eksamenstype 

 

Såfremt du ønsker at tage den valgfrie eksamen, er der en egenbetaling på ca. 190 kr pr. måned - 
et gebyr, der opkræves af University of Cambridge, som dækker afholdelse af eksamen, materialer 
samt udstedelse af certifikat. 

Har du lyst til at teste dit eget niveau, for at se om Cambridge engelsk er noget for dig, kan du tage 
en gratis online test lige her: 

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/ 

 

 


