
Engelsk fra 0. klasse på HPR.	

Danmark har tidligere været et foregangsland i forhold starttidspunktet for 
engelskundervisningen i skolen. Rundt om i Europa kører der mange 
udviklingsprojekter omkring tidlig sprogstart, og i Norge har man allerede siden 
90’erne haft engelsk fra 1. klasse i folkeskolen. En del af baggrunden for tidlig 
engelskundervisning er, at forskning i hjernen tyder på, at der er en såkaldt ”kritisk 
alder” omkring de 7 år, hvorefter indlæring af visse dele af sproget – især omkring 
udtale og basisgrammatik - gradvist bliver vanskeligere.	


På HPR vil vi gerne give vores elever de bedste muligheder, og derfor har vi valgt 
at indlede engelskundervisningen i 0. klasse.	


Det at lære et fremmedsprog har mange lighedspunkter med den proces, der 
foregår, når et barn lærer sit modersmål, og den tidlige fremmedsprogsundervisning 
låner derfor mange elementer herfra. Grundstenene er i begge tilfælde massevis af 
gentagelser og ikke mindst tålmodige og opmuntrende voksne.	


Sange, rim og remser, historiefortælling, brug af kroppen, lege og spil står centralt i 
undervisningen, og børnene vil i første omgang lytte, imitere, tilegne sig enkeltord 
og stumper af sprog og dernæst eksperimentere med at danne enkle sætninger. 
Det vil også typisk være sådan, at barnet kan forstå langt mere, end det selv kan 
sige.	


I undervisningen skal eleverne skrive enkelte ord, men egentlig læsning og 
skrivning er ikke en del af engelskundervisningen i de første år. Det overlader vi 
trygt til dansklærerne.	


Som forældre kan I støtte jeres barn ved først og fremmest at vise interesse og lytte 
til, hvad barnet fortæller om, hvad vi har lavet i engelsktimen. I kan kigge i bogen, 
og snakke om hvad tingene hedder på engelsk, og hvis jeres barn har interesse for 
det, kan I snakke om, hvad forskellige ting derhjemme hedder på engelsk. I 
Danmark har vi jo den fordel, at vi har mange ord tilfælles med engelsk, og det kan 
være et godt sted at starte. Cornflakes, sandwich, ketchup, peanuts, bacon, burger, 
sweater, t-shirt, jeans, fleece, tennis, badminton osv. 

Der findes desuden rigtig mange Ipad apps til begynderengelsk. De er generelt af 
meget svingende kvalitet, men vi arbejder på at lave en liste over gratis 
træningsapps, som børnene kan have glæde af. I må meget gerne sende en af os 
en mail, hvis I selv falder over gode apps.  

Med venlig hilsen 

Engelsklærerne i indskolingen 

Marie Louise Retbøll Bang, Annette Hjorth Caspersen og Eva Østergaard. !


