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RESUME 

Formål, undersøgelse og undersøgelsesgruppe 

Aarhus Universitet har siden 2008 tilbudt studerende med dansk som andetsprog (DSA) en særlig tilrettelagt 
studiestøtte i form af undervisning, vejledning og rådgivning, hvis den studerende har dansksproglige eller 
studiemæssige vanskeligheder som følge af tosprogetheden. Initiativet hertil blev taget på baggrund af 
anbefalinger i publikationen ’Studieeffektivitet og sproglige kompetencer. En analyse af studerende med anden 
sproglig og kulturel baggrund’ (Anne Leth Pedersen, 2006). Af Anne Leth Pedersens undersøgelse fremgår det, at 
studerende med DSA og med en dansk gymnasial baggrund er næsten dobbelt så længe om at fuldføre deres 
studie og har et større frafald end studerende med etnisk dansk baggrund.  

Rådgivnings- og støtteenheden (RSE)1 ved Aarhus Universitet er en enhed, der primært tilbyder rådgivning, 
vejledning og støtte til AU-studerende med særlige behov. RSE’s tilbud henvender sig til studerende, som har 
studiemæssige vanskeligheder pga.:  

 psykiske eller neurologiske lidelser 
 læse-skrivevanskeligheder (ordblindhed) 
 fysiske handicap 
 dansk som andetsprog 

På baggrund af RSE’s  erfaringer med dette særligt tilrettelagte tilbud til studerende med vanskeligheder 
forårsaget af DSA har vi på RSE fundet det relevant at foretage en pilotundersøgelse med det overordnede formål 
at undersøge, hvilke sproglige og studiemæssige udfordringer studerende med DSA tilknyttet RSE møder som 
følge af tosprogetheden.   

Målet har dermed været at undersøge og få en viden om, hvad den manglende studieeffektivitet og det store 
frafald blandt nogle studerende med DSA kan skyldes. Sigtet er at kunne videreudvikle rådgivnings- og 
vejledningstiltag samt universitetsdidaktiske tiltag, der kan bidrage til øget trivsel, gennemførsel og fremdrift for 
gruppen af studerende med  vanskeligheder som følge af DSA  på Aarhus Universitet. 

Pilotundersøgelsen bygger på datamateriale fra en 2-årig periode: 2010-2011, og materialet består af 100 
interviewskemaer fra visitationen, 31 kursusevalueringer fra de studerende og 42 afsluttede ’Rapporter over 
individuelle studiestøtteforløb’ samt en efterfølgende bearbejdnings- og rapportskrivningsperiode. Da 
undersøgelsen er ’en post-hoc-undersøgelse’, idet dataene ikke er indsamlet ud fra et videnskabeligt formål 
oprindeligt, er der ikke tale om direkte generaliserbare resultater, men om nogle tendenser, der kan pege i 
bestemte retninger. Selve metoden er en mix af en kvantitativ (kvantificerbare oplysninger) og en kvalitativ 
(kvalitative udsagn) metode. De kvantitative og kvalitative oplysninger er bearbejdet i 
databehandlingsprogrammet SPSS. 

Der er i undersøgelsesgruppen 84 % kvindelige studerende. Studerende fra Mellemøsten tæller den største 
gruppe, mens 8 % af de studerende er født i Danmark. I undersøgelsesgruppen er der repræsenteret 21 
forskellige L12 sprog. 55 % af gruppen har ikke gået i dansk grundskole, mens 15 % har gået fra 1.-10. klasse, og 
resten har gået mellem 1-9 år i dansk grundskole. 55,7% har en dansk gymnasial baggrund, 21,7% har en 
udenlandsk gymnasial baggrund, 15,5% har en nordisk gymnasial baggrund og 7,2% har en dansk gymnasial 
baggrund fra Nordtyskland. Der er 67 %, der henvender sig pga. vanskeligheder i forbindelse med skriftlig 
akademisk formidling, mens langt færre beretter om problemer med faglig læsning – 22% og ordforrådet – 13% 
som henvendelsesgrund ved visitationen. 

 

Undersøgelsen viser  

                                                             

1
 Rådgivnings- og støtteenheden hed tidligere Rådgivnings- og støttecentret, men skiftede navn i jan. 2012, hvor det blev 

placeret under Center for undervisningsudvikling og digitale medier (CUDiM) på Faculty Arts ved Aarhus Universitet.  

2
 modersmål 
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 At der er forskel på, hvilke sproglige og studiemæssige vanskeligheder studerende med DSA har 
afhængigt af, om de har en gymnasial uddannelse fra DK eller fra øvrige udland. Studerende med en 
dansk gymnasial uddannelse har især større vanskeligheder i forbindelse med skriftlig akademisk 
formidling end studerende med en gymnasial baggrund fra eget hjemland. Ligeledes har denne 
målgruppe også betydeligt større vanskeligheder med selvtillid og motivation samt større kognitive 
vanskeligheder og større vanskeligheder med planlægning end studerende med en ikke dansk 
gymnasial ungdomsuddannelse. 
 

 At de studerende med en udenlandsk gymnasial uddannelse og Studieprøven fra et dansk Sprogcenter 
til gengæld har større vanskeligheder med faglig læsning og mundtlig kommunikation og formidling – 
herunder ordforrådet. 
 

 At en del af de kvindelige studerende rapporterer, at de lider af ret store psykiske vanskeligheder som fx  
depression, PTSD, alvorligt stress og præstationsangst samt har vanskeligheder i forbindelse med at 
deltage i studiegrupper og konsekvenserne heraf. 

I. INDLEDNING 

Rådgivnings- og støtteenheden (RSE)3 er en enhed, der primært yder studiestøtte til AU-studerende med 
studiemæssige vanskeligheder. Som nævnt har enheden siden 2008 også ydet studiestøtte til AU-studerende 
med sproglige og studiemæssige vanskeligheder som følge af dansk som andetsprog (DSA), hvor der arbejdes 
med at udvikle og yde undervisnings-,  vejlednings- og rådgivningstilbud. 

Tilbuddene til de studerende har bestået af kurser i dansk akademisk kommunikation og formidling og 
individuelle studiestøtteforløb med en akademisk læse-skrivevejleder eller en faglig mentor. Disse tilbud til de 
studerende fokuserer primært på at bevidstgøre om kravene til akademisk sprog – både skriftligt og mundtligt, 
at øge sikkerheden inden for skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling, at bevidstgøre om strategier til 
udvidelse og aktivering af ordforrådet og at udvikle hensigtsmæssige studiestrategier. Mange af kravene til 
akademisk formidling er ikke eksplicit formuleret, fordi de er en del af en dansk universitetskultur, der ikke 
nødvendigvis er synlig for studerende med andre sproglige og kulturelle forudsætninger. Kurserne og den 
individuelle studiestøtte adresserer især de særlige udfordringer, som disse studerende står overfor, og der 
arbejdes med at synliggøre både de eksplicitte og implicitte krav til, hvad akademisk formidling er i en dansk 
universitetskontekst.  

Indledningsvist foretages der som udgangspunkt altid en visitation4, som så præcist som muligt skal identificere  
den studerendes styrker og vanskeligheder for at kunne tilbyde den studerende det studiestøttende tilbud, der 
bedst adresserer den studerendes vanskeligheder. I dialogform undersøges den studerendes dansksproglige 
udvikling og modersmålsudvikling samt grundskole, gymnasial ungdomsuddannelse og videregående 
uddannelse på henholdsvis dansk / andre sprog end dansk. Ligeledes spørges der ind til den studerendes 
studieprogression og den studerendes selvoplevede styrker og vanskeligheder inden for: skriftlig og mundtlig 
akademisk formidling, faglig læsning, lytteforståelse, eksamensangst og gruppearbejde. Der testes i skriftlig 
kommunikativ kompetence i form af en 30 minutters argumenterende skriftlig fremstillingsopgave, hvor der kan 
vælges et ud af fire emner. For at komme i betragtning til et studiestøttende tilbud skal den studerende enten 
have en dansk gymnasial ungdomsuddannelse, Studieprøven, GIF5 eller en gymnasial uddannelse fra et af de 
nordiske lande, da RSE’s tilbud er baseret på dette danskniveau.  

                                                             

3
 Rådgivnings- og støtteenheden hed tidligere Rådgivnings- og støttecentret, men skiftede navn i jan. 2012, hvor det  blev  

placeret under Center for undervisningsudvikling og digitale medier (CUDiM) på Faculty Arts ved Aarhus Universitet.  

4 I 2013 blev  visitationen til ’en udredning’, idet der hermed lægges større vægt end tidligere på testning. Der testes nu også i 

læseforståelse vha. ’Læsetekster for Unge og Voksne’(Arnbak, Elbro), som består af en samling af opslagstekster, 

informerende tekster og fortællende tekster.  Den rigtige besvarelse på opgaven afkrydses. Der er 60 opgaver i alt, og max. 15 

min. for hver teksttype. 

5 Gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere. 
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I denne rapport præsenteres udvalgte resultater af en post-hoc undersøgelse, som blev foretaget i foråret 2012 
ud fra spørgsmålet: 

Hvilke sproglige og studiemæssige udfordringer har studerende med dansk som andetsprog tilknyttet RSE  ved 
Aarhus Universitet? 

Dette har vi ønsket at undersøge og få en viden om, idet erfaringen gennem de sidste seks år viser, at de fleste af 
de studerende med vanskeligheder som følge af DSA, der har fundet vej til RSE, befinder sig i krydsfeltet mellem 
på den ene side universitetskravene (eksplicitte som implicitte) til den studerende om at kunne beherske en 
dansk universitetsdiskurs sprogligt, fagligt og kulturelt, og på den anden side de studerendes sproglige og 
kulturelle forudsætninger, som ofte ikke kan honorere disse krav. 

Denne viden er vigtig af flere grunde. Set i et samfundsøkonomisk perspektiv vil studerende med dansk som 
andetsprog med en universitetsuddannelse komme til at udgøre en større og større akademisk ressource. Men 
Anne Leth Pedersens undersøgelse fra 2006 ’Studieeffektivitet og sproglige kompetencer En analyse af studerende 
med anden sproglig og kulturel baggrund på Aarhus Universitet’ (Pedersen, A.L., 2006) viser, at studerende med 
en dansk gymnasial ungdomsuddannelse er næsten dobbelt så længe om at fuldføre deres 
universitetsuddannelse og har et betydeligt større frafald end studerende med dansk som modersmål. Her er det 
derfor essentielt, at AU gør en ekstra indsats i forhold til dette, for ellers vil denne tendens på sigt kunne medføre 
betydelige økonomiske omkostninger og negative konsekvenser både for universitetet og for de studerende. 
Viden om studiekompetencer og udfordringer hos målgruppen som nærværende undersøgelse skaber, er vigtig i 
et universitetsdidaktisk og læringsmæssigt perspektiv med hensyn til bedre at kunne tilgodese de studerendes 
udfordringer og styrker, således at de opnår den læring og de eksamensresultater, som deres faglige evner 
berettiger til. 

Nærværende undersøgelse baserer sig primært på analyseresultaterne af det empiriske datamateriale og på 
erfaringer med at undervise på  kurser i skriftlig / mundtlig akademisk kommunikation og formidling og at yde 
individuel studiestøtte på RSE. 

Det overordnede formål har som nævnt været at undersøge, hvilke sproglige og studiemæssige vanskeligheder, 
der kan udgøre en barriere for de studerendes ’studiesucces’ og studieeffektivitet. Delmål for undersøgelsen har 
været: 

 At videregive viden fra undersøgelsen for bedre at kunne målrette og videreudvikle rådgivning, 
vejledning og undervisning til studerende med vanskeligheder grundet DSA. 

 At videregive viden, som kan bruges af de ansvarlige for inklusionen på AU. 

 At dette pilotprojekt kan medvirke til at skabe motivation for en videnskabelig undersøgelse og 
medvirke til at pege på relevante undersøgelsesspørgsmål. 

I januar 2012 udsendte tidligere uddannelsesminister  Morten Østergaards en række nye udviklingsmål for de 
videregående uddannelser. Disse udviklingsmål har dannet den uddannelsespolitiske ramme for RSE’s indsats 
for studerende med vanskeligheder grundet DSA. Et udpluk af Undervisningsministeriets udviklingsmål (jan. 
2012) viser, at man ønsker at forbedre kvaliteten i uddannelserne og herunder at fastholde de studerende sådan 
at : 

 De studerende skal komme godt i gang på uddannelserne og have god kontakt til underviserne. 
 Større optag betyder, at universitetet skal kunne favne bredere. 
 De studerende skal hurtigere igennem.  
 Der skal være bedre overgange fra de gymnasiale uddannelser til universitetet. 
 Der skal være forventningsafstemning mellem ansøger og uddannelsesinstitution. 
 Der skal være god vejledning for at forhindre frafald. 

De tiltag, som RSE og dermed AU tilbyder studerende med vanskeligheder som følge af DSA, kan derfor primært 
ses som et forsøg på at imødekomme disse ønsker. 
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I. UNDERSØGELSESDESIGN OG METODE 

Deltagerne i denne undersøgelse er de studerende, der har været tilknyttet RSE i perioden 2010-2011 pga. 
sproglige og studiemæssige vanskeligheder som følge af DSA. Undersøgelsen inkluderer dermed ikke de 
studerende med vanskeligheder grundet dansk som andetsprog, der ikke har henvendt sig 

Undersøgelsens datamateriale består af interviewskemaer fra visitationen af studerende, evalueringsskemaer i 
forbindelse med holdundervisning samt evalueringsrapporter i forbindelse med individuelle studiestøtteforløb 
udarbejdet i perioden. 

Undersøgelsens resultater er ikke direkte generaliserebare, idet resultaterne  kun bygger på de studerende, der 
har været tilknyttet RSE i undersøgelsesperioden, men de viser snarere nogle tendenser, der kan pege i bestemte 
retninger. Undersøgelsen kan som nævnt karakteriseres som en post-hoc-undersøgelse, idet dataene oprindeligt 
ikke er indsamlet med et videnskabeligt formål. Metoden er som nævnt en mix af en kvantitativ (kvantificerbare 
oplysninger) og en kvalitativ (kvalitative udsagn) metode. De kvantitative og kvalitative oplysninger er 
bearbejdet i databehandlingsprogrammet SPSS ud fra udarbejdede koder og kodningsprincipper. 

Ud fra interviewskemaerne er der udvalgt baggrundsvariable. Metodemæssigt er SPSS-programmet som nævnt 
brugt til bearbejdning af disse data, og alle baggrundsvariablerne er samlet i forhold til seks 
hovedvanskeligheder. Det har været en begrænsning, at nogle data har været mangelfulde. Fx fremgår det ikke i 
alle skemaer, hvornår den studerende kom til DK, eller hvilken skolegang den studerende har været igennem i 
hjemlandet. 

Der er foretaget samlende kategoriseringer og kodninger af nedenstående data fra perioden februar 2010 til og 
med dec. 2011: 

 100 interviewskemaer fra visitationen, dvs. den første samtale med den studerende. 
 31 kursusevalueringer fra de studerende  
 42 afsluttede ’Rapporter over individuelle studiestøtteforløb’ 

i. OVERSIGT OVER BAGGRUNDSVARIABLE OG HOVEDVANSKELIGHEDER 

I undersøgelsen opereres der med nedenstående baggrundsvariable, der karakteriserer den studerende: 

 Køn 
 Geografisk oprindelsesområde  
 L1-sproget           
 Antal års dansk grundskole 
 Gymnasial unddomsuddannelse 
 Henvendelsesgrund 
 Alder ved visitation     
 Hovedområde                                                                  
 BA- eller kandidatniveau 

 Via analysen af dataene fra interviewskemaerne (dvs. de studerendes selvopfattede vanskeligheder) og 
indholdet i rapporterne for de individuelle studiestøtteforløb viste der sig seks overordnede områder, hvor 
undersøgelsesgruppen oplever vanskeligheder.: 

 Skriftlig akademisk kommunikation og formidling 
 Mundtlig akademisk kommunikation og formidling 
 Faglig læsning 
 Planlægning 
 Kognitive vanskeligheder 
 Selvtillid og motivation 

Alle baggrundsvariablerne har i en eller anden grad været med til at påvirke og have indflydelse på hver enkelt af 
vanskelighederne. 
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ii. FAKTA OM KURSER OG INDIVIDUELLE FORLØB 

Undersøgelsesperioden dækker som nævnt forår og efterår 2010 og forår og efterår 2011. Der blev i alt 
undervist på 7 kurser i perioden, og der var 4 undervisere involveret. 

Andelen af studerende på kursus i ’Dansk skriftlig akademisk kommunikation og formidling,’ der har evalueret, 
er kun på 23 ud af en total på 52, og andelen af studerende på kursus i ’Dansk mundtlig akademisk 
kommunikation og formidling,’ der har evalueret, er på 8 ud af en total på 24. Andelen af studerende, der har 
evalueret individuelle forløb, er 42 ud af 42 individuelle forløb. 

Som man kan se, er det under halvdelen af de studerende, der har evalueret det skriftlige kursus og ca. en 
tredjedel, der har evalueret det mundtlige kursus, mens det er hele gruppen af studerende, der har evalueret den 
individuelle studiestøtte. 

Årsagerne til, at der ikke er flere kursusevalueringer, er desværre ikke blevet registreret, og der kan være mange 
forskellige årsager så som: sygdom, eksamensforberedelse, travlhed (fx erhvervsarbejde), familiære 
forpligtelser, stress, utilfredshed mm. 

Fokusområderne inden for skriftlig /mundtlig akademisk kommunikation og formidling på kurserne og i den 
individuelle studiestøtte er samlet i følgende: 

 Genrebevidstgørelse inden for 
o skriftlig akademisk kommunikation og formidling 
o mundtlig akademisk kommunikation og formidling  

 Bevidstgørelse om  
o egne vanskeligheder og styrker i forhold til akademisk kommunikation og formidling 

 Konkrete redskaber i forhold til  
o skriftlig akademisk kommunikation og formidling  
o mundtlig akademisk kommunikation og formidling 
o prosodi og udtale 
o lytteforståelse 
o ordforråd 
o faglig læsning 
o planlægning 
o BA-opgave og specialeskrivning 
o stress, koncentration, selvtillid og motivation 

Da der som tidligere nævnt har været lav svarprocent mht. kurset i mundtlig akademisk kommunikation og 
formidling, har vi valgt kun at se på kurserne i Skriftlig akademisk kommunikation og formidling.  

iii. EVALUERING  

KURSUSEVALUERINGER  

Evalueringsskemaerne til kurserne består hovedsageligt af åbne spørgsmål, hvor der ikke spørges direkte til de 
emner, der har interesse i denne sammenhæng.  Dette har gjort det nødvendigt at anvende en metode, hvor 
svarene kodes. Den anvendte metode beskrives herunder.  

Selv om der har været brugt forskellige evalueringsskemaer i perioden, har spørgsmålenes indhold dog været 
det samme, men ordlyden og rækkefølgen har som tidligere nævnt  været lidt forskellig. Der er søgt kompenseret 
for forskellene via selve kodningen, men samtidig har det dog også givet en usikkerhed i forbindelse med 
kodningen. Alle svarmuligheder, der har kunnet skelnes imellem, er medtaget som variable. Kodningsprocessen 
har været følgende: 

 Alle besvarelser af kursusevalueringsskemaerne fra de studerende er analyseret med det formål at 
udtage alle repræsentative udsagn pr. spørgsmål, som figurerer i skemaet. 

 Derved er der fremkommet en liste over alle udsagnene i kursusevalueringsskemaerne, hvorefter disse 
udsagn er blevet bogstavnummeret. 

 Herefter er hver besvarelse på hvert spørgsmål blevet kodet efter den bogstavnummmererede liste. 
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 Endelig er disse kodninger for hvert skema indtastet i SPSS-programmet. De kvantificerbare er kodet fra 
-1 til +1, hvor -1 repræsenterer et negativt udsagn og +1 et positivt udsagn, ½ er et delvist positivt 
udsagn og 0 står for ”ikke nævnt”. De andre baggrundsvariable (forstået som resten af spørgsmålene) er 
kodet som 0, hvor det ikke er nævnt og 1, hvis udsagnet er nævnt/fremført. 

Evaluering af individuel studiestøtte 

Vi har valgt at medtage de mange variable for at kunne få så mange informationer som muligt med i 
undersøgelsen. Dette har dog medført en uforholdsmæssig stor datamængde, som efterfølgende er blevet 
simplificeret vha. en række index. De forskellige index, der er konstrueret, dækker de seks overordnede 
vanskeligheder ( se s. 5 ). Disse  seks overordnede vanskeligheder er blevet bearbejdet i relation til: 1) de 
studerendes  selvoplevede vanskeligheder, 2) de studerendes evaluering af den individuelle studiestøtte, 3) de 
akademiske læse-skrivevejlederes  evaluering af den individuelle studiestøtte  – i alt er der konstrueret 34 index. 

Mht. den individuelle studiestøtte er det for de studerende, der har modtaget flere støtteforløb i 
undersøgelsesperioden,  kun det første individuelle forløb, der er brugt til videre analyse, idet det har været for 
omfattende i forhold til de tidsmæssige rammer for undersøgelsen at medtage fx også det sidste forløb, selvom 
det kunne have været meget interessant at kunne sammenligne resultaterne af fx første og sidste forløb. 

METODEKRITIK AF EVALUERINGSFORMER 

Mht. evaluering af kurserne og de individuelle forløb har det været en svaghed, at evalueringen ikke har været 
anonym og er afleveret direkte til underviseren, idet dette kan have hæmmet de studerende i at være åbne og 
kritiske i deres evalueringsudsagn og kommentarer. Dernæst har det gjort vanskeliggjort bearbejdningen af 
disse data, at de fleste af spørgsmålene har været  åbne. 

Der er ligeledes nogle faktorer, som kan have medvirket til en begrænsning af den positive evalueringsscore. 
Efter undersøgelsen i 2010-2011 har RSE efterhånden erfaret, at nogle af de studerende henvender sig relativt 
sent i forhold til de vanskeligheder, de har kæmpet med. En del er dumpet til en eller flere eksaminer og/eller 
har udskudt flere eksaminer, og nogle er på ’den yderste kant’ mht. deres studie, faglige selvtillid, økonomi mm, 
når de ’endelig’ henvender sig og kommer i et studiestøtteforløb. I sådanne tilfælde kan det ofte tage mere end 
blot eet  semester, før den studerende  og  lektiologen er i stand til at kunne spore fremgang. Nogle af disse 
studerende har så store sproglige og studiemæssige udfordringer, at det kan virke uoverskueligt og være svært 
for den studerende at vælge, hvor der skal sættes ind først. Der er derfor ofte behov for flere forløb, og erfaringen 
viser for en del studerendes vedkommende, at det at være i et studiestøtteforløb kan være  en længere proces.. 

II. RESULTATER FRA INTERVIEWSKEMAERNE I FORHOLD TIL FORSKELLIGE BAGGRUNDS-VARIABLE 

Vi har udvalgt otte af de mest interessante baggrundsvariable, som kan bidrage til at tegne et generelt billede af 
målgruppen: 
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i. KØN 

 

  

Figur 1 viser, at gruppen af kvindelige studerende er på 84 %, og den mandlige gruppe er på16 %. Man ser her, at 
gruppen af kvindelige studerende er langt større end den mandlige gruppe. Sammenlignet med kønsfordelingen 
på hele AU er fordelingen her meget anderledes, idet der på AU er 57, 08 % kvinder og 42,47 % mænd. Hvorfor 
der kun er tilknyttet 16 % mandlige studerende med dansk som andetsprog til RSE, giver undersøgelsen ikke 
svar på.  

 

ii. GEOGRAFISK OPRINDELSESOMRÅDE 

 

Figur 2 viser, at antallet af studerende fra Mellemøsten er på 24 % og dermed den største gruppe, Herefter følger 
studerende fra det øvrige Vesteuropa på 18 %. I kategorien øvrige Norden og Østeuropa er antallet af studerende 
på 16 % hver. De 3 områder, der repræsenterer de 3 mindste grupper er: Asien på 11 %, Afrika på 4 % og 
Latinamerika på 3 %. Det er bemærkelsesværdigt, at ’kun’ 8 % af de studerende er født i DK.  

 

iii. SPROG 

FIGUR 2: GEOGRAFISK OPRINDELSESOMRÅDE 

FIGUR 1: KØNSFORDELING 
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Figur 3 viser en palet af 21 sprog / modersmål / L1,  som de studerende har. Der er i alt 17 forskellige 
sprogfamilier, hvor de tre største er germanske sprog på 23 %, iranske sprog på 20 % og slaviske sprog på 17 %. 

 

FIGUR 3: L1 SPROG FORDELING 
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iv. ANTAL ÅRS DANSK GRUNDSKOLE 

 

 

Figur 4 viser, hvor mange års dansk grundskole, de studerende har haft. Det er interessant, at ca. 55 % af 
målgruppen ikke har gået i dansk grundskole, dvs. de ikke er 2. og 3. generationsindvandrere) , mens ca. 15 % 
har gået fra 1. – 10. kl, dvs. de er 2. og 3. generationsindvandrere. De sidste 30 % fordeler sig fra at have gået 
mellem et og ni år i dansk grundskole. 

 

v. GYMNASIAL UNGDOMSUDDANNELSE 

 

FIGUR 5: GYMNASIAL UNGDOMSUDDANNELSE 

FIGUR 4: ANTAL ÅRS DANSK GRUNDSKOLE 
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Figur 5 viser, at over halvdelen af de studerende (55,6 %) har en dansk gymnasial ungdomsuddannelse. De to 
næststørste grupper repræsenterer studerende med udenlandsk ungdomsuddannelse (21,6 %) og med nordisk 
ungdomsuddannelse (15,4 %). Den mindste af grupperne er dansk ungdomsuddannelse i udlandet (7,2 %), og 
her er der tale om studerende fra de gymnasier, der ligger lige syd for den dansk-tyske grænse.  

vi. HENVENDELSESGRUND 

En opgørelse over primære henvendelsesgrunde ved visitationen, dvs. hvor den studerende bliver spurgt om 
grunden til, at han/hun henvender sig,  viser følgende resultater. Der kan være flere end en primær 
henvendelsesgrund: 

 Vanskeligheder i forb. med  skriftlig  fremstilling :  67% 
 Vanskeligheder i forb. med mundtlig fremstilling:  23% 
 Vanskeligheder i forb. med læsning:                            22% 
 Vanskeligheder i forb. med ordforråd:                         13% 
 Vanskeligheder i forb. med koncentration:                     4% 
 Vanskeligheder i forb. med lytteforståelse:                       4% 
 Vanskeligheder i forb. med hukommelse:                       2% 
 Ingen selvoplevede vanskeligheder oplyst:                     8% 
 Andet:        8% 

vii. ALDER VED VISITATION 

 

 

 

Det generelle billede, som figur 6 viser, er en aldersspredning fra 19 år til 56 år ved visitationen på RSC, hvor den 
største gruppe  studerende aldersmæssigt er centreret  i gruppen 19 til 31- årige. 

FIGUR 6: ALDER VED VISITATION PÅ RSC 
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viii. HOVEDOMRÅDE 

 

  

På figuren kan man se fordelingen af de studerende på de fire fakulteter: Studerende fra ARTS repræsenterer 
den største gruppe på 35 %, hvilket svarer meget godt til andelen på hele AU i 2011, der udgjorde 36% af de 
studerende. Herefter følger Business and Social Sciences, der udgør 32 %. På hele AU i 2011 udgjorde BSS- 
studerende 41 %. Derefter kommer Health på 23 %. På hele AU i 2011 kom der herfra 11 % af de studerende. 
Færrest studerende kom fra Science and Tecnology og var på 10 %. På hele AU gik der her 12 % af de 
studerende. 

Opsamling - mulige forklaringer på fordelingen af tallene 

KØNSFORDELING 
Udover nogle faglige udfordringer kan de tosprogede elever, der har gået  i grundskolen og på 
ungdomsuddannelserne skullet kæmpe med ofte negative forventninger fra lærere, elever og forældre, kulturelle 
forskelle mellem hjemmet og skolen, socialt stigma og racisme. En hypotese mht. kønsfordelingen blandt 
studerende med dansk som andetsprog på RSE kunne være, at der kan have foregået en sådan form for  
stigmatisering i grundskolen og i de gymnasiale uddannelser, og den kan have ramt  mandlige studerende på en 
måde, så de på universitetet agerer ved enten at ville klare sig selv uden studiestøtte på trods af nogle temmelig 
store sproglige og studiemæssige vanskeligheder, eller de giver op på et tidspunkt og springer fra. En anden 
grund kan være, at de ikke er så bevidste, som flere af de kvindelige studerende er, om deres sproglige og 
studiemæssige udfordringer. Meget tyder på, at de kvindelige studerende dels har lettere ved at søge hjælp og 
dels er mere bevidste om deres udfordringer. At så forskellige reaktionsmønstre kan optræde blandt de 
kvindelige og de mandlige studerende med DSA tilknyttet RSE, kan muligvis tilskrives den kønsrollesocialisering, 
der erfaringsmæssigt (ofte) foregår både i familien og vennekredsen. Ydermere dokumenterer en regression fra 
SPSS-programmet, som bliver analyseret senere i rapporten,  at de kvindelige studerende, der har været/er 
tilknyttet RSE er mere udsatte og sårbare mht. selvtillid og motivation og har flere/større kognitive 
vanskeligheder end de mandlige studerende.  Til gengæld kan et sådant resultat imidlertid også være påvirket af, 
at den mandlige gruppe af studerende procentuelt er betydelig mindre end den kvindelige.  

GEOGRAFISK OPRINDELSESOMRÅDE 
At gruppen af studerende fra Mellemøsten er størst, giver ikke umiddelbart anledning til undren, idet der har 
været en stor tilgang af flygtninge og indvandrere fra Mellemøsten til DK de sidste 30 år, hvilket derfor også har 
haft  en indflydelse på antallet af studerende herfra på de videregående uddannelsesinstitutioner – herunder 
universiteterne. Ligeledes har der været en stigning af indvandrere fra Østeuropa de senere år. Mht. kategorien 
øvrige Norden har ’Overenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående 
uddannelse af 3. september 1996’ betydet, at fx et dansk universitet skal optage studerende med nordisk 
baggrund på lige fod med landets egne studerende. Universitetet kan ikke stille krav til danskniveauet, hvad  
universitetet ellers kan og gør i forhold til andre studerende med andet modersmål end dansk i form af 

FIGUR 7: HOVEDOMRÅDE 
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Studieprøven, GIF eller en dansk gymnasial uddannelse.  Dette har medført, at et antal studerende med nordisk 
baggrund kan have store sproglige og studiemæssige vanskeligheder – især i starten af studiet, fordi de hverken 
behersker dansk på et elementært  eller på et akademisk niveau i forhold til at kunne studere effektivt og med 
gode resultater6.  

L1 OG L2 SPROGET 
Umiddelbart kan man måske forundres over, at 8 % af de tosprogede studerende tilknyttet RSE er født i DK. Men 
når man som akademisk læse-skrivevejleder i forbindelse med visitationen (udredningen) og i den individuelle 
studiestøtte hører de studerende berette om, hvordan de gennem hele deres barndom og ungdom sprogligt har 
brugt deres L-1 sprog dels både i skolen og i gymnasiet en stor del af tiden, kan dette ikke længere vække 
undren. Flere af RSE’s tosprogede studerende med sproglige og studiemæssige vanskeligheder som følge af DSA 
har således gået i klasser, hvor der var mange tosprogede, og ligeledes hvor de har talt og taler deres modersmål 
med familien derhjemme samt med deres venner, som ofte også er tosprogede, (mere herom i afsnittet om 
Analyse af to udvalgte regressioner) . Nogle  undervisere, AU-vejledere og studienævnssekretærer m.fl. på AU 
har  i kontekster, hvor tosprogede studerende har søgt om dispensation i form atf ekstra tid til en eksamen  
forårsaget af vanskeligheder som følge af anden sproglig og kulturel baggrund end dansk, givet udtryk for (stor) 
forundring  over, at man som studerende med dansk som andetsprog kan have dansksproglige vanskeligheder, 
når man har en dansk gymnasial uddannelse. Dette er dermed et centralt dilemma, som vil blive analyseret og 
fortolket i afsnittet ’Analyse i relation til tese’.  

Der er mange faktorer, der gør sig gældende mht. hvor let tilgængeligt henholdsvis svært tilgængeligt, det kan 
være at tilegne sig et nyt L2-sprog. Det har naturligvis essentiel betydning, hvorvidt L1-sproget og L2-sproget er i 
samme sprogfamilie, og jo tættere L1- og L2-sproget ligger, jo lettere er det formodentlig at tilegne sig det nye 
L2-sprog. Men erfaringen viser også, at der er andre vigtige faktorer med indflydelse på L2-indlæringen. Her kan 
man især pege på7: 

 Graden af motivation og investeringslyst for L2-tilegnelsen 
 Alder ved tilegnelsen af L2 
 Kontekst L2-sproget læres og anvendes i 
 Undervisernes didaktik og pædagogik, strategier og tilgange 
 Evt. kognitive indlæringsvanskeligheder hos den studerende 

SELVOPLEVEDE VANSKELIGHEDER 
Listen over de studerendes egne selvoplevede sproglige og studiemæssige vanskeligheder, når de henvender sig, 
informerer om, at to ud af tre studerende, der henvender sig, oplever vanskeligheder med skriftlig akademisk 
formidling, og ca. hver fjerde studerende oplever vanskeligheder med mundtlig fremstilling og faglig læsning. 
Ved henvendelsen fokuserer de studerende mest på deres vanskeligheder med skriftlig formidling og 
opgaveskrivning og er mest bevidste om deres vanskeligheder hermed. Derimod finder de ofte først senere i 
forløbet ud af og bliver mere bevidste om, at de faktisk også har nogle vanskeligheder med fx faglig læsning og 
ordforrådet.  

III. RESULTATER FRA ANALYSEN AF  EVALUERINGEN AF KURSER OG AF INDIVIDUEL STUDIESTØTTE – KVALITATIV 

KODNING SAMMENHOLDT MED KVANTITATIVE BAGGRUNDSVARIABLE 

I det følgende redegøres der for undersøgelsesresultater fra analysen og for tolkningen af henholdsvis 
evalueringen af kurser og af individuelle studiestøtteforløb.  

                                                             

6
 Se Afsluttende evalueringsrapport  Nordplus-projektet 2009-2011 Undervisningstilbud til skandinaviske studerende med 

dansksproglige vanskeligheder / Kursus I Dansk Kommunikation,  Pia H. Møller/Projektleder Rådgivnings- og støttecentret 

Maj 2011 

 

7 Afsnittet om L1 og L2 sproget bygger på udvalgte kapitler i ’Andetsprogsdidaktik’ af Lars Holm og Helle Pia Laursen (2004) 

og ’Studier i dansk som andetsprog’ redigeret af Anne Holmen og Karen Lund (2001) samt ’Magt over sproget – om sproglig 

bevidsthed i andetsprogstilegnelsen’ (2001) 
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Evalueringen af kurserne vil blive tolket dels i forhold til, hvor meget de studerende selv vurderer at have fået ud 
af kurset i ’Skriftlig akademisk kommunikation og formidling’, og dels i forhold til hvad der har fungeret (godt) / 
ikke fungeret (godt) for de studerende, dvs. hvilken korrelation der er mellem udvalgte baggrundsvariable og de 
studerendes kursusevaluering  

Der er som nævnt kun få kursusevalueringer, og derfor vil hovedvægten ligge på evalueringsdataene fra de 
individuelle studiestøtteforløb, som vil blive tolket i forhold til korrelationen mellem henholdsvis den 
studerendes og den akademiske læse-skrivevejleders evalueringer på den ene side OG studiestøttens indhold, 
der afspejler den studerendes vanskeligheder på den anden side. Men selve  graden af arbejdet med indholdet 
kan imidlertid ikke forklare det hele. Der er naturligvis også andre faktorer i spil mht. hvorfor de studerende 
evaluerer de individuelle studieforløb, som de gør. Som et eksempel herpå har vi valgt at analysere en 
regression, hvor der er medtaget udvalgte baggrundsvariable, vi har en formodning om, kan spille en væsentlig 
rolle i relation til de studerendes vanskeligheder og dermed også deres evaluering.  

i. EVALUERING AF KURSERNE I DANSK SKRIFTLIG AKADEMISK KOMMUNIKATION OG FORMIDLING 

Nedenstående tabel 1 viser resultaterne fra de studerendes evaluering af kurserne i ’Dansk skriftlig akademisk 
kommunikation og formidling’. Tabellen viser den samlede score, der ligger på en skala fra +100 til -100. 
Værdien 0 er neutral og angiver, at den studerende ikke har skrevet noget specielt herom, hverken noget positivt 
eller negativt. 

 

TABEL 1: EVALUERING AF KURSERNE I DANSK SKRIFTLIG AKADEMISK KOMMUNIKATION OG 
FORMIDLING 

Evaluering Antal Procent Kumulativ procent 

Yderst dårlig (÷100) 0 0 0 

Meget dårlig (÷76 – ÷99) 0 0 0 

Rimelig dårlig (÷51 – ÷75) 0 0 0 

Dårlig (÷26 – ÷50) 0 0 0 

Lidt dårlig (÷1 – ÷25) 0 0 0 

Neutral (0) 0 0 0 

Lidt god (1 – 25) 3 13,0 13,0 

Rimelig god (26 – 50) 3 13,0 26,1 

God (51 – 75) 11 47,8 73,9 

Meget god (76 – 99) 5 21,7 95,7 

Yderst god (100) 1 4,3 100 

I alt 23 100 100 

 

Tabel 1 viser, at 3 (12,9%) af de studerendes evalueringer scores til ’lidt god’,  14 (60,5 %) af de studerende, der 
har evalueret, scorer ’rimelig god’ til ’god’, og 6 studerende ( 25, 9 %) scorer ’meget god’ til ’yderst god’. 
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Tabel  2 er medtaget for at tegne et billede af baggrundsvariablernes påvirkning af, hvad der henholdsvis har 
fungeret (godt) / ikke fungeret (godt) for de studerende i forhold til kurset i dansk akademisk skriftlig 
kommunikation og formidling, dvs. tabellen viser, hvilken sammenhæng der er mellem nogle udvalgte 
baggrundsvariable og de studerendes kursusevaluering.  

 

TABEL 2: DEN STUDERENDES EVALUERING AF KURSET I ’DANSK SKRIFTLIG AKADEMSIK 
KOMMUNIKATION OG FORMIDLING’ 

Variabel 

 

  Ustandardiserede koefficienter  

   B-koefficient          Standardafvigelse 

Konstant 278,761 121,072 

Business and Social Sciences 18,237 22,748 

Health 24,347 29,272 

Science and Technology 4,196 20,107 

Kvinde -58,461 27,513 

CAND-uddannelse ved visitationen -4,16 19,315 

Alder ved visitation på RSC -5,247 4,179 

Antal års dansk grunduddannelse -62,526 63,03 

Dansk ungdomsuddannelse som skolebaggrund -73,106 28,025 

Nordisk ungdomsuddannelse som 
skolebaggrund 

62,235 30,584 

Mellemlang dansk voksen-uddannelse som 
skolebaggrund 

55,558 36,59 

Mellemlang udenlandsk voksen-uddannelse 
som skolebaggrund 

52,32 91,709 

Lang udenlandsk voksen-uddannelse som 
skolebaggrund 

93,208 76,998 

(N=23) Basisgruppe ( Konstant): slavisk sprog, mand, Arts, BA, dansk gymnasial 
ungdomsuddannelse 

 

De mest markante sammenhænge ved  tabel 2 vil blive fremhævet i det følgende. Som tidligere nævnt er det også 
vigtigt at understrege, at eftersom undersøgelsens målgruppe ikke er tilfældigt udvalgt, kan man ikke 
generalisere ud fra denne tabel til alle studerende med DSA på AU, men må nøjes med at konstatere, at tabellen 
kan pege i retning af noget, der kan  undersøges yderligere på længere sigt.    

Tabellen viser, at de studerende, som kommer fra BSS og Health, er mere positive i deres evaluering end de 
studerende fra Arts ( som er i basisgruppen, dvs. konstanten), men at studerende fra Science and Tecnology kun 
er lidt mere positive end de studerende fra Arts. En mulig tolkning kan være, at Arts-studerende og BSS-
studerende generelt har flere skriftlige opgaver end studerende fra de to andre områder, og de har derfor 
muligvis flere udfordringer i denne sammenhæng.  
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Er man kvindelig studerende, er man betydelig mere negativ i sin evaluering, end hvis man er mandlig 
studerende. Her kan det naturligvis også have en vis indflydelse på undersøgelsens resultater i forhold til kønnet, 
at den mandlige gruppe af de studerende kun udgør 16 % af undersøgelsens population. Data og erfaringer fra 
visitationerne og den individuelle studiestøtte mht. de kvindelige studerende i målgruppen viser, at en del af 
disse studerende har psykiske vanskeligheder, der kan have mange forskellige årsager, som fx:  

 problemer i familien som følge af fx psykisk terror, vold, overgreb  

 kulturchok ved studiestart – den studerende kommer meget hurtigt bagefter 

 overdimensionerede forventninger – egne og familiens 

 stigmatisering på holdet – ensomhed 

 depression i en eller anden grad 

 stress i en eller anden grad  

 alvorlig eksamensangst og præstationsangst 

 PTSD i en eller anden grad 

 diagnosticeret psykisk lidelse 

’Antal års dansk grunduddannelse’ slår  meget negativt ud med -62,5 per år af den studerendes danske 
grunduddannelse. Ligeledes er både baggrundsvariablerne ’Dansk (gym.) ungdomsuddannelse som 
skolebaggrund’ og ’Nordisk (gym.) ungdomsuddannelse som skolebaggrund’ meget negative størrelser. Dette 
diskuteres i forbindelse med analyseafsnittet. Til gengæld spiller det  positivt ind på evalueringen, hvis de 
studerende har en ’Mellemlang dansk eller udenlandsk voksenuddannelse’ eller en ’Lang udenlandsk 
voksenuddannelse som skolebaggrund’. Dette kan tolkes som resultatet af nogle studiekompetencer, som de 
studerende allerede har været i færd med at tilegne sig på en tidligere uddannelse / eller har tilegnet sig, og 
derfor muligvis har lettere ved at opnå positive resultater end de studerende, der ikke har en tidligere 
videregående uddannelse. 

ii. EVALUERING AF DE INDIVIDUELLE STUDIESTØTTEFORLØB 

I dette afsnit redegøres der kort for evalueringen af de individuelle studiestøtteforløb i forhold til: 

 I hvor høj grad der i studiestøtteforløbene har været arbejdet med de seks hovedvanskeligheder. 
 De studerendes evalueringsscore i relation til arbejdet med de seks hovedvanskeligheder. 
 De akademiske læse-skrivevejlederes evalueringsscore / vurdering i relation til arbejdet med de seks 

hovedvanskeligheder. 

Som nævnt tolkes de individuelle studiestøtteforløb i dette afsnit også i forhold til korrelationen mellem 
henholdsvis den studerendes og den akademiske læse-skrivevejleders evalueringer på den ene side OG 
studiestøttens indhold, der afspejler den studerendes vanskeligheder på den anden side. 

a. I HVOR HØJ GRAD HAR DER VÆRET ARBEJDET MED DE SEKS HOVEDVANSKELIGHEDER I DE INDIVIDUELLE FORLØB? 
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TABEL 3: GRADEN AF ARBEJDET MED DE SEKS HOVEDVANSKELIGHEDER 

Score Antal besvarelser 

Neutral (0) 12  28 20 27 37 38 

Lidt (1 - 25) 9 0 17 10 0 0 

Noget (26 - 50) 9 7 3 4 0 0 

Meget (51 - 
75) 

5 6 1 0 0 0 

Rigtig meget 
(76 – 100) 

7 1 1 1 5 4 

  Skriftlige 
vanskelighede

r 

Mundtlige 
vanskelighede

r 

Faglig 
læsning 

Planlægnin
g 

Kognitive 
vanskelighede

r 

Selvtillid 
og 

motivation 

(N=42) 

I tabel 3 fremgår det, at 70% i en eller anden grad har arbejdet med det skriftlige i studiestøtten. 

Mht. mundtlig akademisk dansk har en tredjedel af de studerende har arbejdet med mundtlig akademisk sprog. I 
forhold til faglig læsning har halvdelen af de studerende arbejdet med faglig læsning. I forhold til vanskeligheder 
med planlægning har lidt under en tredjedel har arbejdet med planlægningsvanskeligheder i en eller anden grad. 
Endelig har henholdsvis 5 og 4 studerende arbejdet ’rigtig meget’ med deres kognitive vanskeligheder og 
vanskeligheder med selvtillid og motivation. 

b. DE STUDERENDES EVALUERING AF DE INDIVIDUELLE FORLØB I RELATION TIL DE SEKS HOVEDVANSKELIGHEDER: 
 

Følgende afsnit vil redegøre for resultaterne af de studerendes evaluering.  
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TABEL 4: DE STUDERENDES EVALUERING AF DE INDIVIDUELLE FORLØB I RELATION TIL DE SEKS 
HOVEDVANSKELIGHEDER: 

Score Antal besvarelser 

Negativ 0 0 0 0 0 1 

Neutral (0) 19 28 25 31 34 32 

Nogenlunde (1 - 
25) 

10 10 7 0 0 0 

 God (26 - 50) 8 1 8 8 3 3 

 Meget god (51 - 
75) 

3 2 1 0 0 0 

 Rigtig god (76 – 
100) 

2 1 1 3 5 6 

  Skriftlige 
vanskelighed

er 

Mundtlige 
vanskelighed

er 

Faglig 
læsning 

Planlægnin
g 

Kognitive 
vanskelighed

er 

Selvtillid 
og 

motivatio
n 

(N=42) 

I forhold til skriftlige vanskeligheder viser tabel 4, at 13 studerende vurderer ’fra god’ til  ’rigtig god’. Mht.. 
mundtlig akademisk kommunikation og formidling viser tabellen, at 28 studerende ikke har  arbejdet hermed i 
studiestøtten. I forhold til faglig læsning vurderer 10 studerende fra ’god’ til ’rigtig god’. Igen kan man se den 
sammenhæng, at 27 faktisk ikke har arbejdet med faglig læsning i studiestøtten eller omtalt, at de har arbejdet 
med  faglig læsning. Mht. planlægning vurderer 11 studerende fra ’god’ til ’rigtig god’. Her ser man igen den 
sammenhæng, at 27 studerende ikke har arbejdet med dette i studiestøtten, og derfor muligvis ikke udtaler sig 
herom hverken positivt eller negativt. Vedrørende de kognitive vanskeligheder gør det sig gældende, at 8 
studerende  har vurderet fra ’god’ til ’rigtig god’. Mht. selvtillid og motivation vurderer 9 studerende ’god’ til 
’rigtig god’. Det skal bemærkes, at én enkelt studerende har været meget negativ, hvilket med stor sandsynlighed 
må betyde, at den studerendes selvtillid er blevet betydeligt dårligere. Som tidligere nævnt i rapporten kan de 
studerende godt have oplevet at arbejde med en vanskelighed, selvom det ikke fremgår af rapporten. 

c. DE AKADEMISKE LÆSE-SKRIVEVEJLEDERES EVALUERING AF DET INDIVIDUELLE FORLØB I RELATION TIL DE SEKS 

HOVEDVANSKELIGHEDER 
I dette afsnit redegøres der kort for resultaterne af, læse-skrivevejledernes evaluering i relation til de seks 
hovedvanskeligheder. Generelt viser læse-skrivevejledernes evaluering af de individuelle forløb et lidt mindre 
positivt og lidt mere nuanceret billede end de studerendes evaluering. 
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TABEL 5: LÆSE-SKRIVEVEJLEDERNES EVALUERING AF DE INDIVIDUELLE FORLØB I RELATION TIL DE 
SEKS HOVEDVANSKELIGHEDER 

Score Antal besvarelser 

Negativ 8 0 2 3 0 0 

Neutral (0) 15 31 25 34 36 38 

Nogenlunde (1 - 
25) 

9 2 9 0 2 0 

God (26 - 50) 7 6 4 3 3 0 

Meget god (51 - 
75) 

3 1 1 0 0 0 

Rigtig god (76 – 
100) 

0 2 1 2 1 4 

  Skriftlige 
vanskelighed

er 

Mundtlige 
vanskelighed

er 

Faglig 
læsning 

Planlægnin
g 

Kognitive 
vanskelighed

er 

Selvtillid 
og 

motivatio
n 

(N=42) 

Tabel 5 viser, at læse-skrivevejlederne vurderer, at 15 studerende hverken har fået noget negativt eller positivt 
ud af arbejdet med skriftlig formidling, idet læse-skrivevejledernes vurderer ’neutral’. Her kan det atter være 
relevant at pege på tabel 3, der viste, at 12 studerende  ikke har arbejdet med det skriftlige i studiestøtten. Til 
gengæld viser tabel 5 også, at læse-skrivevejlederne i 8 tilfælde scorer ’negativ’ i deres evalueringer, hvilket kan 
tolkes som ingen progression eller en direkte forværring / forvirring i rel. til vanskelighederne .  I 10 tilfælde 
fordeler lektiologernes evaluering sig fra scoren ’god’ til  ’rigtig god’. Til sammenligning med de studerendes 
evaluering kan man i læse-skrivevejledernes evaluering se en bevægelse på den negative score og en lidt mere 
afdæmpet positivitet på den positive score. Hvad dette skyldes, kan man kun have sine formodninger om, men 
det kunne muligvis skyldes den omstændighed, at det kan være lettere for læse-skrivevejlederen at forholde sig 
kritisk til forløbet og effekten heraf end for de studerende, da den studerende befinder sig i et asymetrisk forhold 
til lektiologen, og dermed muligvis er mere påpasselig og forsigtig  mht. at udtale sig negativt. Herudover kan det 
som tidligere nævnt også spille ind, at evalueringerne foregår som en samtale, hvor det er lektiologen, der 
noterer ned, og hvor det er lektiologen, der ”tolker” den studerendes evaluering sprogligt. 

Mht. arbejdet med vanskeligheder i forbindelse med mundtlig kommunikation og formidling viser tabel 5, at i 31 
tilfælde har læse-skrivevejlederne hverken har sagt noget negativt eller positivt om det mundtlige indhold i 
studiestøtten, men er ’neutrale’, Til sammenligning viste tabel 3, at 28 af de studerende ikke har arbejdet med 
mdt. akademisk kommunikation og formidling i studiestøtten. læse-skrivevejlederne har i 9 tilfælde i deres 
evaluering fordelt deres score fra ’god’ til ’rigtig god’.  

Evalueringen af arbejdet med faglig læsning i studiestøtten viser,  at vurderingen her er den samme som hos de 
studerende. I 2 tilfælde evaluerer læse-skrivevejlederne negativt, og i 15 tilfælde evaluerer læse-
skrivevejlederne fra ’nogenlunde’ over  ’god’, og ’meget god’ til ’rigtig god’. Sammenholdt med de studerendes 
evaluering er der hos læse-skrivevejlederne flere i kategorien ’nogenlunde’ til ’god’, mens de studerendes 
evaluering  er mere jævnt fordelt på hele den positive scala. 
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Mht. evalueringen af studiearbejdet med planlægningsvanskeligheder har læse-skrivevejlederne i 34 tilfælde  
hverken vurderet negativt eller positivt, men ’neutralt’. Tabel 3 viser, at 27 studerende ikke har arbejdet med 
dette i studiestøtten. I 3 tilfælde vurderer læse-skrivevejlederne ’negativt’, og i  de resterende 5 tilfælde scorer 
læse-skrivevejlederne i området ’god’ til ’rigtig god’. Sammenligner man med de studerendes score, ser man her, 
at  de sidste 11 primært scorer i kategorien ’god’ til ’rigtig god’,.  

Mht. de kognitive vanskeligheder scorer læse-skrivevejlederne ’neutralt’  i 36 tilfælde, og 37 studerende har 
ifølge tabel 3 ikke arbejdet med dette i studiestøtten.  I de resterende 6 tilfælde scorer læse-skrivevejlederne 
jævnt positivt fordelt. Når man  sammenligner med de studerendes evaluering, var der  her 8 studerende , der 
scorer fra ’god’ til ’rigtig god’. 

Læse-skrivevejledernes evaluering af de studerendes arbejde med deres vanskeligheder i forbindelse med 
selvtillid og motivation viser, at Læse-skrivevejlederne i 38 tilfælde  vurderer ’neutralt’, hvilket præcist svarer til 
den procentdel, der ikke decideret har været arbejdet med det i studiestøtten, I de 4 tilfælde , hvor der har 
arbejdet med dette i studiestøtten, vurderer læse-skrivevejledernes  ’rigtig god’.  Til sammenligning er der hos de 
studerende 9, der vurderer i kategorien ’god’  til ’rigtig god’. Derimod vurderer de studerende også på den 
negative scala her, idet 1 vurderer ’negativ’. 

IV. ANALYSE AF TO REGRESSIONER  

I forlængelse af redegørelsen og tolkningen af resultaterne af de studerendes evaluering af kurserne og de 
studerendes og læse-skrivevejledernes evaluering af den individuelle studiestøtte er det ligeledes interessant at 
undersøge, hvorfor de studerende evaluerer de individuelle studieforløb, som de gør. Her er det relevant at 
påpege, at det afhænger af i hvor stort et omfang, der har været arbejdet med inddholdet, der er 
medbestemmende  mht., hvordan den studerende evaluerer. Men der vil imidlertid altid være noget, der er 
uforklaret. Dette indikerer, at  selve  graden af arbejdet med indholdet ikke forklarer det hele, men at der 
naturligvis også er andre faktorer i spil. Som eksempler herpå har vi valgt at analysere to regressioner, hvor der 
er medtaget de baggrundsvariable, vi har en formodning om, kan spille en væsentlig rolle i relation til de 
studerendes vanskeligheder.  

I analysen af regressionen tabel 6 ’Vanskeligheder med skriftlig akademisk sprog’ vil der således være fokus på 
korrelationen mellem de seks  hovedvanskeligheder og forskellige, udvalgte baggrundsvariable. Dernæst vil der  
i analysen af  regressionen i tabel 7 være fokus på sammenhængen mellem selve tesen og korrelationen mellem 
vanskeligheder og baggrundsvariable.  

Tabel 6 viser indholdet, der afspejler de studerendes vanskeligheder i forhold til skriftlig akademisk dansk i de 
studerendes individuelle studiestøtteforløb, Koefficienterne i tabellen medvirker til at forklare de studerendes 
vanskeligheder med skriftligt akademisk sprog, idet koefficienterne skal betragtes som en form for skala, der 
fortæller, at jo højere (+) værdi, jo større eller flere vanskeligheder. De positive tal skal dermed forstås som en 
skala for grader af vanskeligheder, og de negative tal skal forstås som en skala for grader af færre og mindre 
vanskeligheder. Tallene er hermed udtryk for, hvor stor en betydning den enkelte variabel har for 
vanskeligheden, og de skal således forstås som mål for ”styrken” af disse sammenhænge.  

I de begge de udvalgte regressioner består Constanten  (i denne: 52,0) af følgende basisgruppe: slavisk sprog (6 
stud), mand (8 stud.), Arts (12 stud.), BA ( 32 stud. ),  Dansk (Gym.) Ungdomsuddannelse ( 21 stud.).  

I forhold til Constanten bruges selve koefficienten ikke, men det er den, man måler i forhold til.  

Der er i selve undersøgelsen lavet mange lignende regressioner i relation til de fem andre hovedvanskeligheder 
og i relation til evalueringerne af kurserne, men vi har her valgt at fokusere på og analysere vanskeligheder med 
skriftlig akademisk formidling, da det som tidligere nævnt er den største vanskelighed og derfor umiddelbart 
den mest interessante. 
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TABEL 6: VANSKELIGHEDER MED SKRIFTLIGT AKADEMISK SPROG 

Variabel Ustandardiserede 
koefficienter 

Konstant 52,025 

Business and Social Sciences -44,797 

Health -56,32 

Science and Technology -61,867 

Kvinde 13,003 

CAND-uddannelse ved visitationen -5,093 

Baltiske sprog -10,175 

Bantu sprog 63,503 

Iranske sprog 36,748 

Romanske sprog 9,446 

Germanske sprog -11,466 

Semitiske sprog 2,937 

Dravitisk 22,579 

Tyrko-tatarisk -8,761 

Austro-asiatisk 35,993 

Austronesisk 11,3 

Finsk-ugrisk 39,891 

Eskimoisk-aleutisk 36,006 

Dansk som ét af flere modersmål 45,519 

Udenlandsk ungdomsuddannelse som skolebaggrund -34,331 

Dansk ungdomsuddannelse som skolebggrund - herunder 
tysk/dansk skole i Sønderjylland 

61,527 

Sprogskole som skolebaggrund -3,433 

Danvok 21,402 

Udvok 8,297 

Antal år i Danmark 1,084 

Antal års dansk grunduddannelse -5,546 

Delvis udenlandsk privatundervisning som skolebaggrund -27,654 

(N=42) Basisgruppe( Constant): slavisk sprog, mand, arts, BA, dansk 
ungdomsuddannelse  

R Square 0,717 
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I gennemgangen af tabel 6 fokuseres der på de væsentligste informationer i tabellen. Koefficienten for variablen 
’kvinde’( 13,0) fortæller, at de kvindelige studerendes har større og flere vanskeligheder med skriftlig akademisk 
dansk end de mandlige studerende.  

Mht. variablerne for sprogfamilierne kan man se, at koefficienten for studerende fra den germanske sprogfamilie 
( -11,4) ( 9 studerende) fortæller om en meget mindre grad af vanskeligheder end fx de studerende fra den 
iranske sprogfamilie( 36,7) ( 7 stud.) og samtlige andre ikke germanske sprog med undtagelse af den  baltiske 
sprogfamilie og den tyrkiske. Koefficienten i variablen ’dansk som et af flere modersmål’ viser, at studerende 
med ’dansk som et af flere modersmål’, har større vanskeligheder end samtlige andre L1-sprog med undtagelse 
af ’bantu sprog’. 

Desuden viser koefficienterne for variablerne ’dansk voksenuddannelse’ ( 21, 4) ( 8 stud.)  og ’udenlandsk 
Voksenuddannelse ( 8,2 ) ( 9 stud.), at studerende fra disse to grupper har vanskeligheder. Interessant er det 
også at konstatere, at koefficienten for variablen ’udenlandsk ungdomsuddannelse’ er høj på minus værdien( - 
34,3 ) ( 11 stud. ), hvilket er udtryk for, at der er  stor forskel mellem denne gruppe og ’dansk 
ungdomsuddannelse’ ( i Constanten). Dette viser, at studerende med en udenlandsk ungdomsuddannelse har 
betydeligt færre vanskeligheder med skr. akademisk dansk end studerende med en dansk ungdomsuddannelse ( 
læs mere herom s. 28) 

Til gengæld kan man se, at koefficienten for ’sprogskole som skolebaggrund’ ( her forstået som Studieprøven fra 
et sprogcenter i DK) fortæller om en betydelig mindre grad af vanskeligheder end studerende, der har en dansk 
gymnasial  ungdomsuddannelse som skolebaggrund. 

Endelig viser koefficienten for variablen ’antal år fra ankomståret til visitation på RSC’ en meget lille negativ 
koefficient, som stiger alt efter antal år i DK til visitationen. Omvendt viser koefficienten for ’antal års dansk 
grunduddannelse’ en lille positiv koefficient, som stiger i takt med antal års dansk grundskole. 

Tabel 7 er en oversigt over koefficienterne for de uafhængige variable i forhold til de seks hovedvanskeligheder. 
Her kan man foretage en sammenligning af alle seks vanskeligheder inden for de udvalgte variable, der står i 
venstre kolonne. 
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TABEL 7:SAMMENSTILLING AF REGRESSIONERNE FOR VANSKELIGHEDER 

Indholdet af vanskeligheder  

    Selvtillid 
og 

motivation 

Kognitive 
vanskeligheder 

Planlægning Faglig 
læsning 

Mundtligt 
akademisk 

sprog 

Skriftligt 
akademisk 

sprog 

B B B B B B 

(Konstant) -72,105 -,491 40,101 23,203 -13,616 52,025 

Business and Social 
Sciences 

48,497 1,343 -5,818 3,088 6,603 -44,797 

Health 66,469 -12,273 -20,459 -27,906 7,682 -56,320 

Science and Technology 53,034 -8,447 -2,024 4,597 11,880 -61,867 

Kvinde 45,995 26,384 12,810 8,932 9,902 13,003 

Udenlandsk 
ungdomsuddannelse 

-84,028 -47,680 -5,609 8,193 15,056 -34,331 

Dansk 
ungdomsuddannelse i 
udlandet 

-61,195 -43,977 -30,962 2,132 -8,961 61,527 

Dansk 
ungdomsuddannelse 
som skolebaggrund 
voksenuddannelse 

-9,658 5,577 5,285 24,733 25,581 21,402 

Udenlandsk 
voksenuddannelse 

68,652 26,894 -22,926 -12,811 26,349 8,297 

Antal år i Danmark ved 
RSC visitation 

-,189 -1,763 -1,168 -,827 -,727 1,084 

Antal års dansk 
grunduddannelse 

1,463 5,672 -1,934 1,370 1,316 -5,546 

(n=42) Basisgruppe (Konstant): Arts, Mand, Bachelor, Slavisk sprog, Dansk 
ungdomsuddannelse  

Hvis man ser på variablen ’udenlandsk ungdomsuddannelse’, viser koefficienten (-84, 0), at de studerende  med 
en udenlandsk ungdomsuddannelse som udgangspunkt har væsentligt færre problemer med ’selvtillid og 
motivation’ sammenlignet med de studerende med en dansk ungdomsuddannelse. Man kan se, at disse 
studerende har (– )84,0 point færre vanskeligheder end studerende med en dansk ungdomsuddannelse, dvs. 
koefficienten er udtryk for forskellen mellem denne gruppe og den, som er  i Constanten, nemlig studerende med 
en dansk ungdomsuddannelse.   

Den næste vanskelighed er de ’kognitive vanskeligheder’. Her har de studerende med en ’udenlandsk 
ungdomsuddannelse’  (–47,6)  point færre vanskeligheder end studerende med en ’dansk ungdomsuddannelse’. 
Studerende med en ’udenlandsk ungdomsuddannelse’ har også færre vanskeligheder med ’planlægning’ ( -5,6 ) , 
men her er forskellen betydelig mindre.  

Mht. ’faglig læsning’ ( 8,1) og ’mundtligt akademisk sprog’ ( 15, 0) ser man her, at det er studerende med en 
’udenlandsk  ungdomsuddannelse’,  der har  vanskeligheder i forhold til de studerende med en ’dansk 
ungdomsuddannelse’.  

I forbindelse med den sidste vanskelighed ’skriftligt akademisk sprog’ ( -34,3 ) ser man igen, at det er studerende 
med en ’dansk ungdomsuddannelse’, der har 34 point større vanskeligheder end studerende med en ’udenlandsk  
ungdomsuddannelse’. 
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Centralt er det at være  opmærksom på variablen ’kvinde’, som i forhold til alle 6 hovedvanskeligheder har større 
vanskeligheder end variablen mand – især mht. ’selvtillid og motivation’ og ’kognitive vanskeligheder’. Man kan 
deraf se, at kønnet har en større betydning i relation til selvtillid og motivation samt til kognitive vanskeligheder 
end til fx Skriftlig Akademisk Dansk.  

V. ANALYSE I RELATION TIL TESE 

Fokus i undersøgelsen har som nævnt været at undersøge og analysere, hvilke sproglige og studiemæssige 
udfordringer studerende med dansk som andetsprog tilknyttet Rådgivnings- og støtteenheden, har. Disse 
resultater vil i dette afsnit blive koblet med nedenstående tese, som udspringer af undersøgelsen, og som 
undersøgelsen kan medvirke til at  be- eller afkræfte:  

Studerende med en dansk (gymnasial) ungdomsuddannelse har større vanskeligheder med akademisk dansk 
end studerende med en udenlandsk (gymnasial) ungdomsuddannelse. 

Tesen bygger primært på 

 Den canadiske sprogforsker Jim Cummins teori i forbindelse med inddeling af sproget i to 
færdighedskomplekser. 

• Publikationen: Studieeffektivitet og sproglige kompetencer En analyse af studerende med anden 
sproglig og kulturel baggrund på Aarhus Universitet” (Pedersen, A.L., 2006). 

Den canadiske sprogforsker Jim Cummins inddeler sproget i to færdighedskomplekser BICS og CALP, der kan 
oversættes med hhv. hverdagssprog og uddannelsessprog. BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills) er et 
sprog, hvor de lingvistiske virkemidler ikke står alene, men suppleres af fx kropssprog og intonation, og hvor 
konteksten ofte er givet af den ydre situation, mens CALP (Cognitive/Academic Language Proficiency) i højere 
grad er kontekstuafhængigt og dermed baseret på de rent lingvistiske virkemidler. Denne inddeling udviklede 
Jim Cummins for at fremme mulighederne for målrettet indsats over for tosprogede studerende med svag 
studieeffektivitet. 

Den tidligere omtalte undersøgelse af tosprogede studerendes studieeffektivitet på Aarhus Universitet af Anne 
Leth Pedersen og Pisa-Etnisk undersøgelsen fra 20058 viser, at dansk skolevæsen hidtil har haft svært ved at give 
elever med dansk som andetsprog de samme studiekompetencer, som det har givet elever med etnisk dansk 
baggrund. 

Videnskabelige undersøgelser foretaget af bl.a. Anne Holmen viser desuden, at megen undervisning af 
tosprogede er forblevet virkningsløs i den danske grundskole og med mange læse- skrivesvage tosprogede, fordi 
lærerne ikke har opdaget, at de tosprogede elevers kompetencer ikke var tilstrækkelige til at udføre de opgaver, 
som de blev bedt om i skolen. Det kan skyldes, at lærerne har vurderet de tosprogede elevers sproglige 
kompetencer ud fra disses hverdagssprog og ikke ud fra de sproglige kompetencer, som er knyttet til 
uddannelsessproget.  

 De tosprogede studerende henvender sig primært på RSE,  fordi de ikke har fået udviklet et akademisk sprog. 
Det kunne dermed tyde på, at hverken den unge selv eller dennes lærere heller i den gymnasiale uddannelse har 
været opmærksomme på, at det er to forskellige sprog, der skal udvikles. Resultatet er derfor, at en del 
tosprogede studerende - på trods af en dansk gymnasial ungdomsuddannelse – ikke er på et dansksprogligt 
niveau, der matcher de krav, der stilles til dem som universitetsstuderende.  

 Det viser sig derfor, at en tosproget universitetsstuderende med dansk på A-niveau og et flydende, korrekt og 
nuanceret hverdagsdansk, kan have store problemer med uddannelsessproget (akademisk sprog). 

                                                             

8
 PISA Etnisk 2005 *Kompetencer hos danske og etniske elever i 9. klasser i Danmark 2005. Red. Af Niels Egelund og Torben Tranæs 

Nina Smith 
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Når man ser på alle 6 overordnede vanskeligheder i tabel 7, dokumenterer denne undersøgelse  ud fra indholdet 
i studiestøtteforløbet, der netop afspejler de studerendes vanskeligheder, at  studerende med en dansk 
(gymnasial) ungdomsuddannelse har  betydeligt større vanskeligheder end studerende med en udenlandsk 
(gymnasial) ungdomsuddannelse med selvtillid og motivation, men de har også større kognitive vanskeligheder, 
vanskeligheder med planlægning samt har store vanskeligheder med skriftligt akademisk dansk .  

Undersøgelsen bekræfter dermed tesen og dokumenterer både i forhold til de studerendes selvoplevede 
vanskeligheder og i forhold til indholdet i den individuelle studiestøtte, at studerende med en dansk gymnasial 
ungdomsuddannelse har større vanskeligheder i forbindelse med akademisk dansk end studerende med en 
udenlandsk gymnasial ungdomsuddannelse ( herunder også Nordisk Gymnasium) og Studieprøven fra et 
Sprogcenter. 

VI. KONKLUSION  

Det overordnede formål med denne undersøgelse har som  nævnt været at undersøge,  hvilke sproglige og 
studiemæssige udfordringer en gruppe studerende med dansk som andetsprog har i forbindelse med deres 
universitetsstudium. Hvor den tidligere nævnte publikation ”Studieeffektivitet og sproglige kompetencer En 
analyse af studerende med anden sproglig og kulturel baggrund på Aarhus Universitet” har sit primære fokus på 
studieeffektiviteten og frafaldet, fokuserer denne rapport på de studerendes sproglige og studiemæssige 
vanskeligeheder.  

Undersøgelsen dokumenterer: 

1) at der på AU er en gruppe af studerende med dansk som andetsprog, som har  store sproglige og 
studiemæssige udfordringer på trods af de enten har en dansk gymnasial ungdomsuddannelse, Studieprøven fra 
et dansk sprogcenter eller en studentereksamen fra et andet nordisk land.   

2) at de studerende sproglige og studiemæssige udfordringer består i: vanskeligheder med skriftlig akademisk 
kommunikation og formidling, vanskeligheder med mundtlig akademisk kommunikation og formidling, 
vanskeligheder med  faglig læsning og planlægning samt kognitive vanskeligheder og vanskeligheder med 
selvtillid og motivation. Disse studerende har brug for, at der fortsat bliver ydet en målrettet indsats i relation til 
deres sproglige og studiemæssige udfordringer for at de ikke skal falde fra studiet eller gennemgå en alt for lang 
og ineffektiv studietid. Hvor stor denne gruppe er på AU, har hidtil været umuligt at fremskaffe tal på, idet en 
uddannelsesinstitution ikke må registrere etnicitet.  

3) både i forhold til de studerendes selvoplevede vanskeligheder og i forhold til indholdet i den individuelle 
studiestøtte, at studerende med en dansk gymnasial ungdomsuddannelse har større vanskeligheder med skriftlig 
akademisk formidling end studerende med en udenlandsk gymnasial ungdomsuddannelse (herunder også 
Nordisk Gymnasium) og fx Studieprøven fra et Sprogcenter. Studerende med en dansk gymnasial 
ungdomsuddannelse har  betydeligt større vanskeligheder med planlægning, selvtillid og motivation, men også 
større kognitive vanskeligheder end studerende med en udenlandsk gymnasial baggrund.  

4) at de studerende med en udenlandsk gymnasial ungdomsuddannelse til gengæld har større vanskeligheder 
med faglig læsning og med mundtlig akademisk kommunikation og formidling end studerende med  en dansk 
gymnasial ungdomsuddannelse. 

5) at en del især af de kvindelige studerende har store psykiske vanskeligheder, lider af alvorligt stress og har 
vanskeligheder i forbindelse med studiegrupper.  
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En stor tak vil jeg rette  til nedenstående personer, som på den ene eller anden måde  været involveret i projektet 
og rapporten: 

- Min kollega i Læse-skrivevejlederteamet på RSE Stine Skou Nielsen for indsamling og registrering af de 
første data i undersøgelsen samt  i forbindelse med udfærdigelsen af rapporten. 

- Min studentermedhjælper Daniel jessen Greeenfield, som primært har arbejdet med med kodninger og 
indtastninger, selve metoden samt  bearbejdning af  datamaterialet, 

- Min tidligere fagleder studielektor Anne Leth Pedersen og min nuværende fagleder Mette Wittorff 
Schmidt for sparring i forbindelse med undersøgelsen og rapporten. 

- RSE’s praktikant i Læse-skrivevejlederteamet i efteråret 2013 Christine A. O. Kahr, som har medvirket i 
forbindelse bearbejdningen af regressioner til tabeller.  
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