
Apps til brug i sprogundervisningen  
 

Engelsk indskoling:  

ABC English: app til at lære alfabetet 

 

Tellagami er en app egnet til præsentationer, små beskeder og korte fortællinger. Præsentationen indeholder 

kun én person – en voksen mand eller kvinde. Der kan indtales tale og skrives i app'en.  

Se flere her: https://ucc.dk/cfu/fag/engelsk/digitale-laeremidler/produktionsapps-engelsk-indskoling 

 

Engelsk udskoling: 

Adope spark video: Lav flotte og fængende præsentationer med Adobe Spark Video 

 

Clips er en ny spændende app, som kan bruges mangfoldigt i engelskundervisningen. 

 

Memrise: er både en app og en hjemmeside, hvor eleverne gratis kan træne basis ordforråd A1-B2. 

Læreren kan ligeledes tilføje ordforråd fra pensum til eleverne. Super let at bruge. God til at træne lytte- og 

skrivefærdigheder.  

 

Yakit Kids: Lad eleverne bruge kreativitet og mundtlighed med Yakit Kids og få billeder til at tale. 

 

 

Tysk:  

Deutschtrainer A1 fra Goethe Instituttet er en gratis app, eleverne kan træne ordforråd og hilsner med 

samt temaer som familie, klokken, tal, fritid og mad. 

https://itunes.apple.com/dk/app/deutschtrainer-a1/id1088438339?l=da&mt=8 

 

Erste Wege in Deutschland fra Goethe Institutet. Du øver ordrådråd samt strukturer til mange 

dagligdagsemner fx finde vej, arbejde og fritid.  A1 https://www.goethe.de/de/spr/ueb/wnd.html 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/wnd.html 

Lern Deutsch – die Stadt der Wörter. Et interaktivt onlinespil, hvor man skal bevæge sig rundt i en by og lærer 

basalt ordforråd og kommunikative fraser. 5.-7. klasse. 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html 

https://ucc.dk/cfu/fag/engelsk/digitale-laeremidler/produktionsapps-engelsk-indskoling
https://itunes.apple.com/dk/app/deutschtrainer-a1/id1088438339?l=da&mt=8
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/wnd.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/wnd.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html


 

 

ABC Deutsch: app til at lære alfabetet 

 

Fransk: 

Puppet Pals er en app, der giver mulighed for at indtale dialoger, som kan afspilles og deles med resten af 

klassen. 

ABC French: app til at lære alfabetet 

 

ttps://www.emu.dk/soegning/fransk?f[0]=field_omraade%3A5464&f[1]=field_tags%3A27836 

 

 

Fælles sprogapps til de tre fremmedsprog:  

Akinator: En sjov gætteapp. Gæt hvem jeg tænker på: 

https://itunes.apple.com/fr/app/akinator/id933135994?l=en 

Animoto: er en app, der kan bruges til at lave små fine videopræsentationer med billeder, videoklip, tekst 

og musik.  

Book Creator: en sjov app, hvor eleverne let kan lave deres egen lille bog fx om et tema eller emne på 

fremmedsproget. Let at bruge.  

Green screen:  app (både gratis og købe varianter, vi bruger Octupus) til at lave forskellige videoer, fx en 

vejrudsigt, en præsentationsvideo eller tv-køkkenet.   

Duolingo: Til at træne ordforråd og grammatik på alle tre fremmedsprog.  

Mingoville: til træning af ordforrådet og temaer.   

My talking Tom: Katten, der kan gentage det nu siger på alle sprog. Lav små videoer med de yngste elever.   

Memrise: er både en app og en hjemmeside, hvor eleverne kan træne basis ordforråd (A1)-A2 samt 

læreren kan tilføje ordforråd fra pensum. Super sjov og let at bruge. Der er både tale, video, lytteøvelser 

samt skriftlighed på banen.  

Puppet Pals er en app, der giver mulighed for at indtale dialoger, som kan afspilles og deles med resten af 

klassen. 

Snapchat: Lad eleverne lave små spillefilm på Snatchat fx af deres by, deres skole eller deres fritid. Del 

videoerne med hinanden og skriv kommentarer.  

Storywheel: historiefortælling http://www.ipadiskolen.dk/app/story-wheel-lite/ 

https://www.emu.dk/soegning/fransk?f%5b0%5d=field_omraade%3A5464&f%5b1%5d=field_tags%3A27836
https://itunes.apple.com/fr/app/akinator/id933135994?l=en
http://www.ipadiskolen.dk/app/story-wheel-lite/


ThingLink er en app og en hjemmeside, hvor du kan lave interaktive kort med links, videoer og 

musik integreret i kortet.  

Woop App: en gratis app til at lave små digitale o-løb, hvor eleverne eller lærerne selv stiller spørgsmålene 

på fremmedsproget. Fx et løb inden for et tema eller et grammatisk område.   

Quizlet: Til træning af ordforråd 

https://www.emu.dk/modul/apps-til-tyskundervisningen 

6000Words: Ordforrådstræning på alle tre sprog. 

 https://itunes.apple.com/us/app/6000-words-learn-english-language-for-free/id923280720?mt=8 

 

 

https://www.emu.dk/modul/apps-til-tyskundervisningen
https://itunes.apple.com/us/app/6000-words-learn-english-language-for-free/id923280720?mt=8

