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PROGRAM
13.00-13.15 Spansk til mobilitetsophold i Latinamerika for medicinstuderende 

Gymnasielærer, cand.mag. i spansk, Mie Jacobsen 

13.15-13.35 Tysk og fransk til udrejsestuderende på KU
Akademisk sprogkonsulent, Sophie Swerts Knudsen, CIP og instruktor Nadine Stettner, Engerom, KU

13.35-13.55 Engelsk til ophold i udlandet på professionsuddannelserne
Lektorer Anne Gregersen & Susanne K. Jacobsen samt studenterunderviser, 
Københavns Professionshøjskole (KP)

13.55-14.20 Integration af engelsksprogede forskningsartikler i undervisningsfaget biologi på 
læreruddannelsen

Lektorer Catherine Watson og Sanne Schnell Nielsen samt timelærer Jens Aarby
Københavns Professionshøjskole (KP)

14.20-14.30 Spørgsmål og diskussion i plenum / Questions and discussion



 afdække behov og 
løsningsmuligheder for sprog 
som tillægskompetence

 at udvikle et sæt modeller for 
udbud i sprog som 
tillægskompetence

 Det Nationale Center for 
Fremmedsprog
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 Københavns Universitet (KU)
 Københavns Professionshøjskole (KP)
 Københavns Erhvervsakademi (KEA)
 Erhvervsakademi Dania (DANIA)
 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

(DKDM)
 Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 Copenhagen Business School (CBS)
 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

(DMJX)

MUST - Modeller for undervisning i sprog som tillægskompetence 
(2020-2023)
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”Hvis fremmedsprog i højere grad integreres i et
bredere udsnit af de videregående uddannelser, vil
en større andel af fremtidens arbejdsstyrke opnå
solide sprogkompetencer som tillægskompetence til
andre kernefagligheder. Derudover vil bedre
sprogkundskaber allerede på studiet åbne for nye
datakilder og faglitterære tekster samt gøre det
lettere for de studerende at tage på udvekslings- og
praktikophold i udlandet.” (s. 19)
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Løft af tysk og fransk på de videregående uddannelser 
(2021-2024)



11 mio.

styrke de praktiske 
sprogfærdigheder blandt 

lærerstuderende med tysk og 
fransk som undervisningsfag

18 mio.

udvikle og gennemføre 
forløb med fokus på 
sprogkompetencer i 

tillæg til kernefaglighed

11 mio.

styrke de praktiske 
sprogfærdigheder blandt 

studerende på tysk og 
fransk på BA-niveau

10-11-2022 6

Løft af tysk og fransk på 
de videregående 
uddannelser 

(2021-2024)



Løft af tysk og fransk på KU

• Tysk sprog og områdestudier for 
statskundskabere
(BA/KA tilvalg)

• Tysk læsefærdighed på teologi 
(fagintegreret, supplerende)

• Fælles læsekurser i tysk og fransk 
på tværs af HUM (fagligt tonet, 
supplerende) 

• Fransk til EU på jurauddannelsen 
(KA tilvalg/tilknyttet et obligatorisk 
fag på BA)

• Engelsk til 
bygningskonstruktøruddannelsen 
på KEA
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MUST-projektet



Sprog som 
tillægskompetence

Sprog til studieformål, 
faglighed og fremtidigt job

Faglige formål og 
funktioner

Engelsk, tysk, fransk, 
spansk og andre sprog 

samt dansk som 
andetsprog 

Delkompetencer 

Samarbejde mellem 
undervisere med 

forskellige fagligheder
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