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Fremtidens sproglærer!

En globaliseret verden stiller store krav til sproglige og kulturelle 
kompetencer. Det gælder i samfundet generelt – og det gælder i høj 
grad for lærere og elever i de danske skoler. 

Vi har brug for flere sproglærere, og vi har brug for endnu bedre 
sproglærere! 

Derfor har Læreruddannelsen i Aarhus siden august 2018 udbudt en 
særlig sproglærerprofil i samarbejde med sprogmiljøerne på Aarhus 
Universitet.





Hvad får man som lærerstuderende 
med Sproglærerprofilen?

Fuld, ordinær 
læreruddannelse med tre 
undervisningsfag, lærerens 
grundfaglighed 
og praktik

+



Hvad indeholder Sproglærerprofilen?

– Tværsprogligt introduktionsmodul Appetit på sprog på 1. semester 
(5 ECTS i tillæg til ordinær læreruddannelse)

– Med tysk eller fransk som 2. eller 3. undervisningsfag: Sprogligt boost
i samarbejde med Aarhus Universitet 
(5 ECTS i tillæg til ordinær læreruddannelse)

– Arrangementer, workshops og særlige tilbud gennem studieforløbet

– Mulighed for international praktik eller studieophold i udlandet

– Mulighed for at vælge særligt valgmodul om spansk i skolen i samarbejde 
med Aarhus Universitet og VIAs erhvervsuddannelser

– Mulighed for at vælge valg-/specialiseringsmoduler i engelsk, tysk eller 
fransk på eller i samarbejde med Aarhus Universitet

– …



Hvad kræver Sproglærerprofilen?

– Du skal vælge engelsk eller dansk (aldersspecialisering 4.-10. klasse) 
som 1. undervisningsfag

– Herudover skal yderligere ét af dine undervisningsfag være et sprogfag:
Med dansk som 1. undervisningsfag => engelsk, tysk eller fransk
Med engelsk som 1. undervisningsfag => dansk, tysk eller fransk

– Du får ekstra muligheder, men skal være indstillet på at gøre en ekstra 
indsats, særligt i forbindelse med  Appetit på sprog og Sprogligt boost

Til gengæld får du en skarp og specialiseret lærerprofil, et særligt tillæg til 
dit uddannelsesbevis og ekstra ECTS-points!



Sproglærer!

Ambassadør!
Pioner!

http://ncff.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/fremtidens-sproglaerere/

http://ncff.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/fremtidens-sproglaerere/




De studerende på Sproglærerprofilen

Årgang 2018:

– 150+ (uforpligtende) interessetilkendegivelser 

– 45 endelige tilmeldinger

– 35 gennemførte ”Appetit på sprog”

Årgang 2019:

– 80 interessetilkendegivelser

– 54 endelige tilmeldinger

20 fra engelsk,
34 fra dansk

18 drenge, 
36 piger



Hvad er Appetit på sprog?

– Tværsprogligt introduktionsforløb på 1. 
semester for lærerstuderende med dansk og 
engelsk som 1. undervisningsfag 

– Undervisere fra alle læreruddannelsens 
sprogfag

– Temaer med relevans for alle sprogfag

– Spændende sproggæster udefra, der 
præsenterer ny forskning og nye initiativer og 
tiltag på sprogområdet

– Intenst arbejde med udvikling af en 
specialiseret sproglæreridentitet allerede fra 
studiestart 



Mini-modulet Appetit på sprog er et tværsprogligt 
modul, der fungerer som indgang til sproglærerprofilen 
på Læreruddannelsen i Aarhus. 

Målet med modulet er at give de studerende på 
sproglærerprofilen appetit på sprog i skolen i bred 
forstand og at skabe et kvalificeret og specialiseret 
fundament for udviklingen af en egentlig 
sproglæreridentitet allerede fra studiestart. 

Modulet har en understøttende og kvalificerende 
funktion i forhold til målene for samtlige eksisterende 
sprogfag i læreruddannelsen: engelsk, dansk, tysk og 
fransk – samt eventuelle fremtidige sprogfag og 
moduler som spansk eller indvandrersprog som valgfag. 

Modulet sigter mod at skærpe de studerendes 
opmærksomhed på betydningen af sprog og kultur og 
derigennem give dem lyst til og mod på at uddanne sig 
til sproglærere i skolen – ikke mindst i tysk og fransk. 



Dansk Engelsk

sprog, sprogtilegnelse, 
grammatik, strategier 

genre, tekster, litteratur 

kultur, interkulturel 
kompetence  

Appetit på sprog



Et tværsprogligt underviserteam
– Line Møller Daugaard (tovholder, dansk som andetsprog)

Sprog, sprogundervisning og flersprogethed

– Karen Lassen Bruntt (engelsk)
Grammatik og genre i sprogundervisningen

– Juljana Hjorth Jacobsen (tysk)
Tekster og litteratur i sprogundervisningen

– Steen Lembcke (fransk, musik)
Interkulturel kompetence og sprogundervisning

– Nina Hauge Jensen (fransk, dansk som andetsprog)
Sprogtilegnelse og strategier

– Ida Gyde Hansen (spansk, dansk, dansk som andetsprog)
Spansk i skolen



Spændende sproggæster…
– Hanne Wacher Kjærgaard, NCFF: 

Det Nationale Center for Fremmedsprog
– Susana Silvia Fernandez, AU:

Forsøgsordningen med spansk i folkeskolen
– Søren Iversen Hansen, VIA: 

Internationale muligheder i læreruddannelsen
– Mette Vedsgaard Christensen, VIA:  

Gramma3 
– Nadia Mansour, VIA/DPU:

Multikulturel litteratur
– Solveig Troelsen, VIA/SDU:

Afgangsprøverne i dansk
– Line Krogager Andersen, DPU: 

Tværsproglighed i folkeskolen



Appetit på sprog i efteråret 2019 

• Introduktion 
• Dagens tema
• Dagens sproggæst
• Refleksionslog

1

• Opsamling på 
refleksionslog

• Dagens tema
• Dagens sproggæst
• Refleksionslog

2-7
• Afsluttende 

gruppesamtaler
• Evaluering af mini-

modulet

8



Refleksion over egen sproglæreridentitet

1.  2. 3. 

Byg et sproglærer- Løbende refleksionslog     Afsluttende refleksioner
scenarium!

Gruppeopgave Individuel refleksion Individuel skriftlig opgave som
(mundtlig + skriftlig) (skriftlig) som afsæt for gruppesamtale 

med underviser



Indsæt scenarier

20. september 2019

17



Evaluering: Gode råd om Appetit på sprog

Studerende:
Dette skal I huske/gøre, når I 

har Appetit på sprog!

Undervisere:
Dette fungerer mindre godt 
– det skal I overveje at gøre 

anderledes i Appetit på sprog!

Undervisere:
Dette fungerer – det skal I blive 

ved med i Appetit på sprog!



– Husk snacks og godt humør!

– Tag af sted med nogle fra din klasse og 
gør det hyggeligt

– Mød op forberedt!

– Husk at skrive en god refleksionslog
(lav den på dagen!)

– Vær åben over for nye sprog!

Studerende:
Dette skal I huske/gøre, når I 

har Appetit på sprog!

Undervisere:
Dette fungerer mindre godt 
– det skal I overveje at gøre 

anderledes i Appetit på sprog!

– Tidspunkt for undervisningen

– Dobbeltbookinger



– Megafedt med de mange forskellige vinkler på sprog!

– Det fungerer godt, at der er forskellige undervisere hver gang

– Sproggæster motiverer meget

– At inddrage forskning inden for relevante områder

– Supergodt, at vi efter hver time har fået tid til at reflektere og få det skrevet 
ned

Undervisere:
Dette fungerer – det skal I blive 

ved med i Appetit på sprog!



Appetit på sprog…





Appetit på sprog som brobygning

– Mellem lærerstuderende med appetit på sprog

– Mellem sprogfag i læreruddannelsen og i skolen

– Mellem læreruddannelse, skole og verden rundt om

– Mellem sprogstuderende og sprogundervisere i læreruddannelsen 
og på universitetet



Tak for opmærksomheden!

lida@via.dk


