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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.

Brænder du for sprog og kultur?
Vil du være med til at udvikle fremtidens sprog- og
kulturundervisning i skolen?
Så vælg Sproglærerprofilen på Læreruddannelsen i Aarhus!
Hvis du vælger Sproglærerprofilen, får du en fuld læreruddannelse med
tre undervisningsfag, lærerens grundfaglighed, praktik og
bachelorprojekt – og lidt til.

Du får nemlig herudover 1-2 ekstra moduler, som du tager sideløbende
med den ordinære læreruddannelse.

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)
– Mulighed for at vælge valg-/specialiseringsmoduler i engelsk, tysk eller
fransk på eller i samarbejde med Aarhus Universitet
– Mulighed for at vælge særligt valgmodul om spansk i skolen i samarbejde
med Aarhus Universitet og VIAs erhvervsuddannelser
– Mulighed for international praktik eller studieophold i udlandet
– …

Sproglærerprofilen: Appetit på sprog
– Tværsprogligt introduktionsforløb på 1.
semester for lærerstuderende med dansk og
engelsk som 1. undervisningsfag
– Undervisere fra alle læreruddannelsens
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

Sproglærerprofilen: Sprogligt boost
– Målrettede og sprogspecifikke forløb i enten tysk eller fransk i
samarbejde mellem VIA og AU
– Et møde mellem studerende i samme sprogfag fra både VIA og AU og
undervisere fra både VIA og AU
– Intenst arbejde med sproglige kompetencer og sproglig selvtillid på
tysk/fransk for at skabe et styrket grundlag for det videre arbejde med
sprogfaget

Hvad kræver Sproglærerprofilen af mig?
– 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-point!

Hvordan kan en læreruddannelse med
Sproglærerprofil se ud? Tre fiktive eksempler

A

’All in på sprog’

1. år

Dansk som 1. undervisningsfag

+Appetit på sprog

2. år

Fransk som 2. undervisningsfag

+Sprogligt boost i fransk

3. år

Engelsk som 3. undervisningsfag

Studieophold i Frankrig eller England

4. år

Særlig praktik på engelsksproget linje på
efterskole

Skriver UTE-opgave om tosprogede elever i
engelskundervisningen
Skriver BA-opgave om at arbejde
tværsprogligt i franskundervisningen

BA = Bachelorprojekt
UTE = Undervisning af tosprogede elever (modul i Lærerens Grundfaglighed)

Hvordan kan en læreruddannelse med
Sproglærerprofil se ud? Tre fiktive eksempler

B

’It’s a small world’

1. år

Engelsk som 1. undervisningsfag

+Appetit på sprog

2. år

Samfundsfag som 2. undervisningsfag

Udlandspraktik i Tanzania med undervisning
på engelsk i alle fag

3. år

Dansk som 3. undervisningsfag

Valgmodul om engelsk efterkrigslitteratur
på Aarhus Universitet

4. år

Skriver UTE-opgave om tosprogede elever i
engelskundervisningen

Skriver BA-opgave om samfundsfagsundervisning i en globaliseret verden

BA = Bachelorprojekt
UTE = Undervisning af tosprogede elever (modul i Lærerens Grundfaglighed)

Hvordan kan en læreruddannelse med
Sproglærerprofil se ud? Tre fiktive eksempler

C

’Deutschland über alles’

1. år

Dansk som 1. undervisningsfag

+Appetit på sprog

2. år

Tysk som 2. undervisningsfag

+Sprogligt boost i tysk

3. år

Historie som 3. undervisningsfag

Valgmodul Spansk i skolen

4. år

Særlig praktik på skole i grænseregionen

Skriver BA-opgave om elever, lærere og
forældres sprogholdninger til tysk

BA = Bachelorprojekt
UTE = Undervisning af tosprogede elever (modul i Lærerens Grundfaglighed)

Vil du vide mere?
Studentervejledere
Maja Østergaard Sørensen, Maria Damkjær Bæk,
Marie Møller Andreasen, Maria Nørlund og Sofie Riis Nielsen
T: +45 87 55 30 10
E: liassv@via.dk

Studievejleder
Bitten Blaabjerg
T: +45 87 55 30 35
E: bibl@via.dk
Kontakt studieadministrationen
Træffer du ikke en studie- eller studentervejledere,
så prøv studieadministrationen:
T: +45 87 55 30 00

