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Forord 

Som et nationalt funderet universitet med stigende internationale forpligtelser har Københavns 

Universitet princippet om parallelsproglighed som sprogpolitisk centrum. Center for 

Internationalisering og Parallelsproglighed (herefter CIP) blev etableret i 2008 for netop at gøre det 

muligt for Københavns Universitet at satse på parallelsproglighed og styrke medarbejdernes og de 

studerendes sproglige kompetencer. Af Københavns Universitets nye strategi frem mod 2016, 

Strategi 2016, fremgår det at parallelsproglighed fortsat er hovedprincippet i universitetets 

sprogpolitik.  

I de første fire år har CIP aktivt bidraget til den sproglige kompetenceudvikling af universitetets 

medarbejdere og studerende ved blandt andet at udvikle en procedure til sproglig certificering af 

universitetsundervisere. Desuden har CIP ydet resurse- og vidensformidling til universitetets 

enheder og har med sine årlige symposier sat fokus på internationaliseringens sproglige 

udfordringer.  

CIPs strategiplan er motiveret af Københavns Universitets Strategi 2016. Der er derfor udformet en 

strategi for centrets virke frem til 2016.  

Det har for CIPs daglige ledelse været essentielt at inddrage centrets medarbejdere i 

strategiarbejdet, og denne strategi er derfor i høj grad et resultat af medarbejdernes visioner for 

deres arbejdsplads. 

København, Amager april 2012  
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CIPs formål  

CIPs formål er at levere et fagligt og praktisk grundlag der på bedst mulig vis understøtter 

universitetets parallelsprogspolitik: Københavns Universitet er en aktiv deltager i det internationale 

akademiske miljø og skal i den forbindelse sikre sig at medarbejderne har de engelsksproglige 

kompetencer der forudsættes for at fungere på et optimalt niveau internationalt; samtidigt vil 

Københavns Universitet opfylde sin forpligtelse til fortsat at kunne betjene det danske samfund på 

dansk, ligeledes på et optimalt niveau. Men parallelsproglighed er ikke kun et spørgsmål om dansk 

og engelsk, og CIP sigter mod at inddrage andre sprog i samarbejde med de fagmiljøer der har den 

forskningsmæssige kompetence. Således, i tråd med Københavns Universitets Strategi 2016, vil 

CIP styrke arbejdet med at fremme flersprogligheden blandt universitetets medarbejdere og 

studerende.  

En central opgave for CIP er at levere nuanceret og robust forskningsbaseret og praksisrelateret 

viden om sproglige behov og kompetencer specifikt med henblik på universitetsforhold og dermed 

bidrage til at kvalificere diskussioner og beslutninger vedrørende sprog.  

CIPs kurser er forskningsbaserede til forskel fra mange andre tilbud om sproglig 

kompetenceudvikling, og netop denne forskningsbasering bevirker at centrets kursusaktiviteter 

udvikles og undervises på et højt kvalificeret sprogligt og sprogpædagogisk niveau med øje for den 

enkelte kursists evner og behov i en universitetssammenhæng. 

CIPs målsætninger for 2012-2016 

I perioden 2012-2016 vil CIP fortsætte med at virke som kompetenceudviklings-, forsknings- og 

resursecenter til gavn for hele Københavns Universitet.  

Derfor er CIPs målsætninger for 2012-2016 

o At yde en kvalificeret sproglig kompetenceudvikling, deriblandt sproglig certificering, som er 

forskningsbaseret og skræddersyet til medarbejdernes og de studerendes behov. 

o At styrke forskningen inden for centrets fem forskningsområder: parallelsproglighed i praksis, 

andet- og fremmedsprogstilegnelse, sprogpolitik, sprog og fagligt udbytte samt testning af 

sproglige kompetencer i en akademisk kontekst. 

o At rådgive og formidle om internationaliseringens sproglige og sprogpædagogiske 

udfordringer. 

CIP som arbejdsplads 

CIP er en dynamisk og attraktiv arbejdsplads hvor erfaringsudveksling, sparring og samarbejde er 

kerneværdier. Disse kerneværdier skal også fremover være centrale i CIPs virke, og dette opfylder 

CIP eksempelvis ved at medarbejderne får tildelt timer til at være i faglige teams hvor de kan 

udveksle erfaringer og give kollegial sparring. 

Dette teambaserede samarbejde hvor den kollegiale sparring indgår i udviklingen af centrets 

aktiviteter, bidrager i høj grad til centrets virke som forskningsenhed, som 

kompetenceudviklingscenter og som resurse- og videnscenter. Desuden sikrer det at CIP er et sted 

med stor faglig og social trivsel.  
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CIP i Strategi 2016 

Som et nationalt funderet universitet med stigende internationale forpligtelser har Københavns 

Universitet parallelsproglighed som et sprogpolitisk centrum, og med Strategi 2016 er der fokus på 

vigtigheden af at få Københavns Universitet til at fungere bedst muligt på det sproglige område.  

Der opstilles i Strategi 2016 tre indsatsområder som dels afspejler Københavns Universitets 

primære opgaver – forskning og forskningsbaseret uddannelse – og universitetets pligt til 

formidling, dels at KU er arbejdsplads for over 9.000 medarbejdere og for over 30.000 studerende. 

CIP fungerer som sprogligt forsknings-, resurse- og kompetenceudviklingscenter for denne 

arbejdsplads og skal derfor forholde sig til de tre indsatsområder som Københavns Universitet 

ifølge Strategi 2016 vil styrke. 

Indsatsområde nr. 1: Københavns Universitet skal have endnu bedre uddannelser 

Flere uddannelser på Københavns Universitet foregår helt eller delvis på engelsk. CIP bidrager til at 

både studerende og medarbejdere rustes til at modtage og give undervisning på engelsk, dels ved at 

yde forskningsbaseret engelsksproglig kompetenceudvikling, deriblandt certificering af 

undervisernes engelskfærdigheder, dels ved at rådgive og formidle om konsekvenserne ved at vælge 

engelsk som undervisningsprog. Også når undervisningen er på dansk, spiller CIP en vigtig rolle 

ved eksempelvis at styrke akademisk dansk hos blandt andet studerende med dansk som andetsprog 

og hos internationale medarbejdere der skal undervise på dansk. 

Indsatsområde nr. 2: Københavns Universitet skal styrke samarbejdet med omverdenen både 

internationalt og nationalt 

Københavns Universitet ønsker at styrke sin internationale platform, og her er sproglig 

kompetenceudvikling altafgørende. CIP støtter den internationale profil ved at yde sproglig 

kompetenceudvikling i engelsk, men også i andre sprog, til både medarbejdere og studerende og 

ved forskning i de sproglige følger af den stigende internationalisering af universitetet. CIP ser 

desuden dansksproglig kompetenceudvikling som et vigtigt element i at fastholde universitetets 

internationale medarbejdere. CIP har med kampagnen ’Let’s dansk’ sat fokus på vigtigheden af at 

ruste de internationale medarbejdere til en ofte dansksproglig arbejdshverdag og til at leve og agere 

i det danske samfund i al almindelighed.  

Indsatsområde nr. 3: Københavns Universitet skal styrke det interne samarbejde og oplevelsen af 

en fælles identitet og arbejdsopgave 

På CIPs kurser mødes universitetets medarbejdere fra de forskellige enheder, og det muliggør 

erfaringsudveksling og kollegial sparring på tværs af universitetet. Dermed bidrager CIP som et 

center for hele Københavns Universitet med sine kompetenceudviklende og rådgivende aktiviteter 

til at styrke det interne samarbejde og oplevelsen af en fælles identitet og arbejdsopgave for alle 

universitetets medarbejdere. CIP ønsker også i endnu højere grad at styrke de studerendes sproglige 

kompetencer og dermed bidrage til den sproglige mangfoldighed på Københavns Universitet. 
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Forankring og samarbejde  

Forankring på Københavns Universitet 

CIP skal med sin rektorbevilling virke som en synlig og kvalitetsorienteret resurse for alle 

universitetets fakulteter og enheder. Med andre ord skal CIP fortsat være et center til gavn for hele 

Københavns Universitet. Derfor ønsker CIP at understrege centrets tilhørsforhold til hele 

universitetet ved at have repræsentanter fra de forskellige fakulteter og enheder i dets følgegruppe. 

CIP er organisatorisk forankret på Det Humanistiske Fakultet og administrativt tilknyttet Institut for 

Engelsk, Germansk og Romansk. Ligeledes støttes centret fagligt og organisatorisk af Institut for 

Nordiske Studier og Sprogvidenskab. CIP samarbejder med de to institutter hvad angår det 

driftsmæssige, men sigter desuden mod et styrket samarbejde om undervisning og vejledning inden 

for centerets fagområde på de to institutter. CIP ønsker også at fortsætte sit tætte samarbejde med 

Det Humanistiske Fakultet og ønsker at bidrage aktivt til fakultetets udvikling.  

Samarbejde på Københavns Universitet 

Det er et mål for CIP at have en solid kontakt med alle seks fakulteters ledelse, administration og 

uddannelses- og forskningsenheder deriblandt institutter, ph.d.-skoler og studievejledninger. Især er 

enheder som universitetets centrale HR-enhed, International Staff Mobility og Det Internationale 

Kontor vigtige samarbejdspartnere i CIPs bestræbelser på at opfylde Københavns Universitets 

ønske om at styrke internationaliseringen af universitetet. Derfor vil CIP fortsætte sit gode 

samarbejde med disse og lignende enheder for at støtte universitetets medarbejdere og studerende 

bedst muligt når det kommer til de sproglige aspekter af internationaliseringen. 

CIP ønsker at styrke samarbejdet på tværs af universitetets enheder og afdelinger og at bidrage til de 

bedste løsninger på internationaliseringens sproglige udfordringer. Dette skal ske igennem en 

styrket dialog med fakulteterne samt universitetets andre enheder om at give den bedste 

kompetenceudvikling af universitetets TAP- og VIP- medarbejdere og de danske såvel som 

internationale studerende. Desuden ønsker CIP som resurse- og videnscenter at fungere som 

rådgiver og formidler for hele universitetet. 

Samarbejde og netværk uden for Københavns Universitet 

Uden for Københavns Universitet vil CIP gerne være en aktiv bidragsyder i forskellige forsknings- 

og universitetsnetværk og have et stærkt samarbejde med danske såvel som udenlandske 

sproginstitutioner. På den måde kan vi både styrke vores indsats indadtil på Københavns 

Universitet, men også inspirere institutioner uden for universitetet til hvordan man bedst håndterer 

sproglig kompetenceudvikling. 
  



  CENTER FOR INTERNATIONALISERING OG PARALLELSPROGLIGHED 

 KØBENHAVNS UNIVERSITET 

 

 6 

CIP har i 2009-2011 indledt samarbejde med en række danske og internationale institutioner: 

 CALPIU (Research Center for Cultural and Linguistic Practices in the International 

University), Roskilde Universitetscenter 

 Dansk Sprognævn 

 Studieskolen 

 Syddansk Universitet 

 Háskóli Íslands (Universitetet i Island) 

 Göteborgs Universitet  

 Aarhus Universitet 

 Copenhagen Capacity  

 Professionshøjskolen Metropol 

 Professionshøjskolen UCC    

CIP vil styrke sit samarbejde med disse institutioner, men også indlede samarbejde med andre 

danske og internationale institutioner og organisationer. 

CIP deltager allerede nu i række netværk og projekter, og CIP vil vedblive med at deltage aktivt i 

danske, nordiske og internationale projekter og netværk, deriblandt: 

 Netværk for Parallelsproglige Mål på Nordens Internationaliserede Universiteter støttet af 

Nordisk Ministerråd  

 UNSI (Universiternes netværk om sprog og internationalisering) som er et netværk om 

sproglig kompetenceudvikling på de danske universiteter 

 LUNAS-projektet som er et fælles nordisk samarbejde om akademiske ordlister på de 

nordiske sprog 

 ICLHE som er et netværk der beskæftiger sig med integration af sprog- og 

indholdsundervisning 

 IntlUni - The Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space in the 

International University  

 Projektet English in Europe: Opportunity or threat? om engelsk som lingua franca i Europa 

støttet af Leverhulme-fondet 

 Det multikulturelle klasseværelse som er et kursusprojekt omhandlende udfordringerne ved 

den internationaliserede uddannelse. 

 

  

http://calpiu.dk/ruc/Home.html
http://dsn.dk/
http://studieskolen.dk/
http://sdu.dk/
https://english.hi.is/
http://www.gu.se/
http://www.au.dk/
http://www.copcap.com/
http://www.phmetropol.dk/
http://www.ucc.dk/
http://nordiskparallelsprogsnet.blogs.ku.dk/
http://nordiskparallelsprogsnet.blogs.ku.dk/
http://spraakbanken.gu.se/swe/forskning/akademiska-ordlistor/nordiskt-natverk
http://www.iclhe.org/
http://www.intluniversity.dk/news/vis/artikel/the-pilot-project-about-the-multilingual-and-multicultural-learning-space-is-now-launched/
http://www.intluniversity.dk/news/vis/artikel/the-pilot-project-about-the-multilingual-and-multicultural-learning-space-is-now-launched/
http://www.englishineurope.postgrad.shef.ac.uk/
http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/studiemiljoe/bs/projekt32/
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CIPs kerneområder 

Centralt for CIPs virke er at de tre kerneområder – forskning, kompetenceudvikling og resurse- og 

vidensformidling – skal være i samspil som illustreret her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samspillet mellem centrets tre kerneområder fastholder CIPs fokus på udfordringerne ved 

universitetets sprogpolitik som fastsat i Strategi 2016 og ved internationaliseringsprocessen i et 

mere generelt universitetsrelateret perspektiv. 

Forskning 

CIPs forskning er udgangspunkt for centrets sproglige kompetenceudvikling og afdækker og 

belyser de sproglige udfordringer som universitetets medarbejdere og studerende står over for. CIPs 

forskningsfelt er det parallelsproglige universitet hvor flere sprog fungerer side om side, og inddeles 

i fem hovedområder: 

1. Parallelsprog i praksis: Forskning i historiske og institutionelle betingelser for sprogvalg og 

de kommunikative og sociale konsekvenser af dette valg. 

2. Fremmed- og andetsprogstilegnelse og -undervisning: Forskning i universitetsansatte og -

studerendes sprogtilegnelse og i fremmed- og andetsprogsundervisningen samt øvrige 

lingvistiske forhold som måtte have betydning for parallelsprogsstrategien. 

3. Sprogpolitik: Forskning i sprogpolitiske beslutninger på universitetet og konsekvenserne af 

disse, herunder dansks status som videnskabssprog og inddragelse af andre sprog end dansk 

og engelsk i parallelsprogsstrategien. 

4. Sprog og fagligt læringsudbytte: Forskning i forhold af betydning for de studerendes faglige 

udbytte af undervisningen, herunder især de studerendes sproglige kompetencer og 

underviserens sproglige og didaktiske kompetencer.  

5. Testning af sproglige kompetencer i en akademisk kontekst: Forskning i testning af 

studerendes og undervisernes kompetencer i akademisk engelsk og dansk, herunder forhold 

af betydning for certificering af sproglige kompetencer. 

FORSKNING 

RESURSE- OG VIDENSFORMIDLING 

 

KOMPETENCEUDVIKLING 
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Målet for CIPs forskning er dels at den aktivt skal bidrage til national og international forskning om 

sprogvalg og internationalisering i uddannelsesverdenen, dels at understøtte centrets virke som 

sprogligt kompetence- og rådgivningscenter.  

Med afsæt i CIPs igangværende forskningsrelaterede aktiviteter vil centret i perioden 2012-2016 

satse på følgende:  

 CIP ønsker at være centrum for konferencer, seminarer og workshops vedrørende centrets 

forskningsområder. 

 I løbet af de to første bevillingsperioder har CIP indsamlet en betragtelig mængde 

forskningsdata og derfor ønsker centret nu at oprette et korpus over parallelsproglig praksis 

(KOPP) for at systematisere og gøre dette og fremtidigt materiale søgbart. 

 CIP ønsker at være et attraktivt forskermiljø, og derfor vil centret øge antallet af forskere for 

at opnå tilstrækkelig bredde i centrets forskning. Det kan bl.a. ske ved at udvide 

forskerstaben med ph.d.-studerende og postdocs. Desuden ønsker CIP at tiltrække 

specialeskrivere der vil beskæftige sig med centrets forskningsområder i deres afhandlinger. 

 CIP vil øge søgningen af eksterne midler samt øge deltagelsen i samarbejdsprojekter med 

andre forskningsenheder inden for internationalisering og parallelsproglighed. Centret 

ønsker at styrke eksisterende samarbejdsrelationer med forskere og forskningsinstitutioner 

både i og uden for Danmark via deltagelse i forskellige forskningsnetværk. 

Kompetenceudvikling 

CIP er et forskningsbaseret kompetenceudviklingscenter hvor udvikling af kompetenceudviklende 

aktiviteter er funderet i: 

o Kursistens specifikke arbejdsrelaterede behov  

o Den nyeste fremmedsprogspædagogiske viden 

o Centrets forskning 

o Viden som genereres gennem den løbende evaluering og kvalitetssikring af centrets kurser 

Dermed sikres sammenhængen mellem behovsvurdering, forskning og kompetenceudvikling, og 

CIP kan opfylde sit mål om at styrke de sproglige kompetencer hos Københavns Universitets 

medarbejdere og studerende.  

Kurser 

Det er en grundsten i udviklingen og undervisningen af CIPs kurser at de er tilpasset den enkelte 

kursists behov i videst muligt omfang. 
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I perioden 2012-2016 vil CIP med sine kurser til universitetets medarbejdere satse på: 

 At styrke udbuddet af engelskkurser med fokus på skriftlighed for medarbejdere på både 

TAP- og VIP-siden, deriblandt ph.d.-studerende.  

 At videreudvikle kurser med fokus på udfordringerne ved engelsksproget undervisning. 

 At tilegne sig en bredere viden om målgruppen for danskkurser igennem behovsafdækning. 

 At udvikle et introducerende danskkursus som skal bidrage til et positivt møde med dansk 

sprog, til internationale medarbejdere. 

 At udbyde individuelle og skræddersyede kursusforløb i dansk til internationale 

medarbejdere. 

Det er CIPs erfaring at der et misforhold mellem ønsker og behov på den ene side og økonomiske 

muligheder på den anden side til at investere de nødvendige resurser. Derfor vil CIP prioritere at 

videreudvikle et koncept som sikrer at centret i fremtiden kan udbyde forskningsbaserede, 

domænespecifikke og kvalitetssikrede kursustilbud som ikke er dyrere for deltagerne end eksternt 

udbudte kurser som ikke er forskningsbaserede og domænespecifikke.  

Hvad angår kurser for studerende vil CIP i perioden 2012-2016 satse på: 

 At øge fokus på engelsksproglige kompetencer hos danske såvel som internationale 

studerende.  

 At sigte mod en målretning af kursusudbuddet så de studerendes sproglige niveau og 

specifikke kompetencer indgår i kursusudviklingen og -undervisningen. Desuden ønsker 

CIP i kursusudbuddet at inkludere koblingen mellem sprog og akademisk kultur og 

interkulturelle kompetencer.  

 At afdække og imødekomme danske studerendes behov for engelsksproglig 

kompetenceudvikling igennem skræddersyede projekter og kurser.  

 At fortsætte samarbejdet med Institut for Engelsk, Germansk og Romansk og Det 

Internationale Kontor om sprogkurser for studerende der skal på studieophold i udlandet. 

 At sætte fokus på de udfordringer som studerende med dansk som andetsprog oplever i 

forbindelse med deres studier. Det vil CIP blandt andet gøre ved at udbyde kurset 

Akademisk dansk for studerende med dansk som andetsprog. Det skal desuden undersøges 

om der er behov for akademisk dansk for studerende med nordisk baggrund. 

 At udbyde engelsksproglig kompetenceudvikling for studerende med fokus på overgangen 

fra dansksprogede BA-uddannelser til engelsksprogede KA-uddannelser. 

Testning  

Testning understøtter CIPs målsætning om at styrke den sproglige kompetenceudvikling hos 

universitetets medarbejdere og studerende. Testning er et hovedområde i CIPs virke og bidrager til 

at udvikle og anvende behovsanalyser og sproglig certificering af sprogkundskaber. Behovsanalyser 

danner baggrund for centrets udvikling og gennemførelse af sproglig kompetenceudvikling for 

universitetets medarbejdere og studerende.  
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CIP har udviklet certificeringsproceduren TOEPAS (Test of Oral English Proficiency for Academic 

Staff) som anvendes til certificering af underviseres engelskkundskaber. I 2012-2016 vil CIP satse 

på: 

 At igangsætte en gennemgående validering af TOEPAS for at sikre en udvikling og 

kvalitetssikring af procedure. Det vil vi blandt andet gøre ved at observere allerede 

certificerede undervisere i en autentisk undervisningssituation.  

 At se på muligheden for at udvide TOEPAS til at inkludere didaktiske genrer såsom 

vejledning og klasseundervisning. 

 At udbrede kendskabet til TOEPAS på Københavns Universitet. 

 At videreudvikle og kvalitetssikre vores behovsanalyser 

 At se på behovet for udvikling af diagnostiske test som kan anvendes dels til 

niveaufastsættelse, dels til behovsanalyser ved vores kurser 

Resurse- og vidensformidling 

Som resurse- og videnscenter laver CIP sprogpolitisk rådgivning og formidling om 

parallelsproglighed og internationalisering og understøtter dermed Københavns Universitet i 

internationaliseringsprocessen. I 2012-2016 vil CIP derfor satse på: 

 At afholde arrangementer om det parallelsproglige universitet samt yde konsulentbistand til 

universitetets enheder.  

 At kontinuerligt opdatere og videreudvikle Resurseportalen på CIPs hjemmeside som 

indeholder sproglige værktøjer til gavn for universitetets medarbejdere og studerende. 

 At fungere som vidensbank for parallelsproglighed ved fortsat at indsamle hvad der bliver 

skrevet og sagt i medierne om parallelsproglighed og gøre det tilgængeligt via centrets 

hjemmeside (www.cip.ku.dk). 

 At præsentere og diskutere centrets aktiviteter gennem konferencedeltagelse, udgivelse af 

forskningslitteratur, vejledning af kandidat- og ph.d.-studerende på området og ved 

afholdelse af workshops og gæsteforelæsninger på centret.  

 At afholde sit årlige symposium hvor internationaliseringens sproglige og 

sprogpædagogiske udfordringer tematiseres. 

 At bidrage med viden og resurser om internationaliseringens sproglige udfordringer 

igennem deltagelse i forskellige netværk vedrørende internationalisering af universitetet. 

 At være eksemplariske i sprogvalg og -brug. 

 At være debatskaber og sætte sprog på den nationale og internationale uddannelsespolitiske 

dagsorden. 

  

http://cip.ku.dk/certificering/om/
http://cip.ku.dk/resurseportal
http://www.cip.ku.dk/
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