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Plan for workshoppen

1) Sproglærerprofilen på Læreruddannelsen 
i Aarhus: Baggrund, proces, hvor er vi nu?

2) Tid til opklarende og uddybende spørgsmål

3) Tre perspektiver på muligheder og 
udfordringer: Uddannelsesdekan, lokal 
ledelse, underviser

4) Gruppedrøftelser

5) Fælles opsamling i plenum



Sproglærerprofilen 
på Læreruddannelsen 
i Aarhus

Baggrund, proces, 
hvor er vi nu?









Processen i 2018

– Januar 2018: 
Møde med sprogundervisere, møde med ledelse og nedsættelse af 
arbejdsgruppe på Læreruddannelsen i Aarhus

– Marts 2018: 
Møde VIA-AU

– April 2018: 
Nedsættelse af VIA-AU arbejdsgruppe

– Maj 2018: 
Møde VIA-AU

– Juni 2018: 
Indsendelse af fælles ansøgning VIA-AU

– Oktober 2018: 
Svar fra UFM



Fælles ansøgning

5. marts 2019

9

– Afsæt i velfungerende samarbejde på 
fremmedsprogsområdet

– Fælles kortlægning af muligheder og 
udfordringer

– Grundlæggende forståelse af, at fælles 
udfordringer kræver samarbejde om 
løsninger



To dispensationskrævende tiltag 

+5ECTS

VIA-studerende



To dispensationskrævende tiltag 

+5ECTS

VIA-studerende
&

AU-studerende



Sproglærerprofilen – skematisk oversigt

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Samar-
bejde

VIA-AU

E18 F19 E19 F20 E20 F21 E21 F22

Appetit på sprog

Sprogligt boost
i tysk/fransk



Modul: Spansk i 
skolen



Modul: Indvandrer-
sprog som valgfag

Sprogmoduler på 
tværs

VIA-studerende har mulighed for at læse særligt udvalgte moduler i tysk, fransk og 
engelsk på AU med henblik på faglig fordybelse; AU-studerende har mulighed for at 
læse særlige moduler på VIA med henblik på sprogdidaktisk specialisering allerede 
på BA-uddannelsen









Sproglærerprofilen – let realitetsjusteret

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Samar-
bejde

VIA-AU

E18 F19 E19 F20 E20 F21 E21 F22

Appetit på sprog

Sprogligt boost
i tysk/fransk



Modul: Spansk i 
skolen



Modul: Indvandrer-
sprog som valgfag

Sprogmoduler på 
tværs





– Januar 2018: 
Møde med sprogundervisere, møde med ledelse og nedsættelse af 
arbejdsgruppe på Læreruddannelsen i Aarhus

– Marts 2018: 
Møde VIA-AU

– April 2018: 
Nedsættelse af VIA-AU arbejdsgruppe

– Maj 2018: 
Møde VIA-AU

– Juni 2018: 
Indsendelse af fælles ansøgning VIA-AU

– Oktober 2018: 
Svar fra UFM

August:

Opstart 
Sproglærer-
profil
årgang 
2018

Processen i 2018



Sproglærerprofilen – en del af 
læreruddannelsen på årgang 2018

– Information om Sproglærerprofilen ved tilbud om studieplads

– Særligt informationsmøde ved studiestart i august, 
herefter endelig tilmelding

– Mini-modul Appetit på sprog gennemført i oktober-november 



Som noget nyt sætter vi fokus på en særlig 
sproglærerprofil. Vil du være med til at 
udvikle fremtidens sprog- og 
kulturundervisning i skolen? Så vælg den 
internationale sproglærerprofil på 
læreruddannelsen i Aarhus. Her får du 
mulighed for at fordybe dig i skolens 
sprogfag: engelsk, tysk og fransk. I 
sproglærerprofilen indgår også praktik 
og/eller studieophold i udlandet og mulighed 
for samarbejde med Aarhus Universitets 
sproguddannelser samt udvikling af spansk 
som sprogfag i skolen. Hvis du på 
læreruddannelsen vælger sproglærerprofilen, 
er det vigtigt, at du som 1. undervisningsfag 
vælger enten engelsk eller dansk udskoling.



Fremmedsprog er døren til verden. Hvis 
man vil rejse eller arbejde i andre kulturer 
og forstå andre mennesker er sprog ikke 
bare nyttigt, men også vidunderligt. 
Derfor er det nødvendigt at lære sig selv 
og ikke mindst vores børn flere 
fremmedsprog. Ikke blot fordi det er 
praktisk for succes i arbejdslivet. 
Men også fordi verden bliver 
større, dybere og rigere hvis 
den opleves gennem sproget.

(Christian Madsbjerg)





Hvad får jeg med sproglærerprofilen?

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

+



En specialiseret sproglærerprofil
- pioner inden for sprog og kultur

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

+



Hvad kræver sproglærerprofilen af mig?

– Engelsk eller dansk (aldersspecialisering 4.-10. klasse) som 
1. undervisningsfag

– Herudover yderligere ét sprogfag
Hvis dansk => engelsk, tysk eller fransk
Hvis engelsk => dansk, tysk eller fransk

– Obligatorisk at følge mini-modulet Appetit på sprog i efteråret 
sideløbende med øvrig undervisning



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. 





Sproggæster

– Hanne Wacher Kjærgaard om det Nationale 
Center for Fremmedsprog

– Randi Østergaard om modersmålsundervisning 
i EU-sprog i Aarhus Kommune 

– Søren Iversen Hansen om internationale
studieophold og udlandspraktik

– Line Kroager Andersen om sit ph.d.-projekt om 
tværsproglighed i folkeskolen

– Mette Vedsgaard Christensen om 
forskningsprojektet Gramma3 om 
undervisningen i sprog og grammatik i dansk, 
engelsk og tysk i 8. klasse



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



Lige nu…

– Planlægning af Sprogligt boost i 
tysk og fransk i samarbejde med AU
(afventer valg af undervisningsfag)

– Forberedelse af årgang 2019 på 
Sproglærerprofilen
(pjece, U-Days…)

– …



Opklarende og 
uddybende spørgsmål?



Tre perspektiver på 
muligheder og 
udfordringer



Tre perspektiver på Sproglærerprofilen

– Elsebeth Jensen
Uddannelsesdekan for læreruddannelsen i VIA

– Kim Egeskov
Pædagogisk leder, Læreruddannelsen i Aarhus

– Nina Hauge Jensen 
Lektor, Læreruddannelsen i Aarhus



Handleplan for ambition nr. 6

6) Udvikling af profillinjer: 
-sproglærerprofil (LIA)
-naturfagsprofil (LIA)
-Lærer-pædagog, specialpædagogisk profil (LIA)



Ledelsesmæssig opmærksomhed

Ledelse af

Kontekstsensitiv didaktik
Kontekstsensitivitet fordrer afstemning med de didaktiske betingelsesmomenter (Iskov, 2017):
– De studerendes læringsforudsætninger (motivationelle, kognitive, affektive, relationelle 

forudsætninger, behov og potentialer)
– Underviserens forudsætninger (didaktisk beredskab, viden, værdier, vaner) 
– Institutionelle rammefaktorer(lov-og rammebestemmelser, materialitet, tid, strukturelle, 

organisatoriske rammer) 

Understøttelse af sammenhæng

Iskov, T (2017): Didaktisk intentionalitet –mod en udvidelse af den analytiske didaktik, ph.d.-afhandling v/ DPU, Aarhus Universitet



Kontekstsensitiv ledelse

Kontekstsensitivitet fordrer afstemning med de didaktiske 
betingelsesmomenter  (Iskov, 2017):
– De studerendes læringsforudsætninger (motivationelle, kognitive, affektive, 

relationelle forudsætninger, behov og potentialer)
– Underviserens forudsætninger (didaktisk beredskab, viden, værdier, vaner) 
– Institutionelle rammefaktorer(lov-og rammebestemmelser, materialitet, tid, 

strukturelle, organisatoriske rammer) 
Grænsekrydsende ledelse, grænsekrydsende samarbejde, 

samskabelse



Sprogprofilen - Ledelsesmæssige overvejelser

- Ambitiøst: reelle muligheder, forventninger og krav
- Samskabelse
- Skal kunne indgå i nuværende 

uddannelsesstruktur på LIA
- Aftagerperspektivet

Docent

Arbejdsgruppe
Sprogundervisere

International 
afdeling

Samarbejde AU, 

VIA Erhverv 
Studie-

administrationen

Ledelse



Ambition 6 

- Sprogprofilen understøtter ambition 6
- At få landet en succes med sprogprofilen kræver indgående kendskab til hele 

sprogområdet, men også til den eksisterende uddannelsesstruktur, som 
profilen indgår i

- Mange implikationer, hvorfor alle er hinandens forudsætninger – inviter alle 
ind til bordet fra begyndelsen. Succesen bygger på en samskabelsesproces.

Docent

Arbejdsgruppe
Sprogundervis

ere
International 

afdeling

Samarbejde 
AU, 

VIA Erhverv 

Studie-
administ
rationen

Ledelse



Gruppedrøftelser



Gruppedrøftelse

– Ultrakort præsentationsrunde

– Fælles drøftelse rundt om bordet:
Hvad hæfter vi os ved?
Hvad gør vi allerede hos os?
Hvad har vi planer om eller lyst til at gøre fremadrettet?
Hvilke opmærksomhedspunkter ser vi i arbejdet med profiler i 
læreruddannelsen?

– Vælg én vigtig anbefaling eller pointe, som gruppen bringer med og uddyber 
til en kort fælles opsamling i plenum



Fælles opsamling 
i plenum



Tak for nu!


