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Forord
�

Der ser ud til at være momentum for begyndersprog i Danmark 
– ikke mindst foranlediget af den nye skolereform som indebærer 
at eleverne i folkeskolen fra august skal starte tidligere med både 
engelsk, tysk og fransk. Det betyder at man får yngre elever og nye 
sammenhænge i både social, kognitiv og emotionel forstand, og 
hermed vil der komme nye udfordringer i læreruddannelserne og i 
forhold til de kvalifikationer lærerne skal have. 

Det drejer sig især om nye sproglige og pædagogiske udfordrin-
ger. Og måske også udfordringer af den gode slags, for med yngre 
børn er man nødt til at tænke kreativt og arbejde ud fra kommuni-
kative principper; grammatik vil som udgangspunkt ikke være en 
farbar vej for at lære det nye sprog. Lærerne må tage sprogligt afsæt 
i det børnene interesserer sig for, det de ved noget om, og det de 
synes er sjovt, så de opretholder glæden ved at lære sprog. Tekster vil 
heller ikke være farbare som vej til at lære det nye sprog for de yng-
ste elever i 1. klasse – de kan nemlig ikke læse. Så også på det punkt 
skal der tænkes nyt, for lærerne skal nu vænne sig til at teksterne 
må vente, og at de må hellige deres undervisning de mundtlige kom-
munikative kompetencer. Også for de lidt ældre begyndere vil det 
sikkert være en rigtig god idé at lægge hovedfokus på de mundtlige 
kompetencer. Skriftsproget har en tendens til at erobre al pladsen, 
hvilket fx i fransk har betydet at mange har haft svære vilkår for at 
få opbygget mundtlige kompetencer de har kunnet gøre sig forståe-
lige med. 

Det bliver rigtig spændende at følge om eleverne får opbygget et 
stabilt mundtligt basissprog til at danne det nødvendige grundlag 
for at de kan bevæge sig videre i udviklingen med at udbygge, nuan-
cere og præcisere deres nye sprog. 

Begyndersprog italesættes nogle gange som om det bare er noget 
der skal overstås, eller som noget der går over af sig selv. Det er som 
om begyndersprog og begynderundervisningen ikke altid tillægges 
helt samme værdi som undervisning i fortsættersprog. Som om be-
gyndersprog er det man sætter assistenten til, før man selv – eksper-
ten – tager over og lærer eleverne det der virkelig betyder noget. Som 
om undervisningen i begyndersprog bare er en introduktion, 
en slags brugsanvisning og ikke andet. Dette syn på begyndersprog 
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