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Introduktion til min undersøgelse 

• Den gode uddannelse: Stor interesse for Charlotte Øhrstrøms (CIP) sprogstøttende 
kurser i 2011 rettet mod studerende med dansk som andetsprog (L2) på hhv. 
PharmaSchool og ToRS (Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier) på 
Københavns Universitet (KU) 

 

Udgangspunktet for min undersøgelse: 

• På PharmaSchool udgør de studerende med dansk som L2 knap 30% af den 
samlede studenterbestand (KU 2007) 

 

• På PharmaSchool blev det sprogstøttende kursus knyttet til faget 
Lægemiddelformulering, og Jette Jacobsen og Charlotte Øhrstrøm stod sammen 
for undervisningen på kurset 

 

• Lægemiddelformulering har en meget høj dumpeprocent, som har ligget på 24-48 
% til den ordinære eksamen og 63-77 % til den ikke-ordinære eksamen  
siden 2011 (Jacobsen 2013) 

 

• Lægemiddelformulering er at fag, hvor de studerende skal forholde sig til og 
diskutere den samlede viden de har fået på de forudgående fag 
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   På baggrund af seks kvalitative interviews og en spørgeskemaundersøgelse  
   besvaret af 94 farmaceutstuderende har jeg undersøgt: 
 
       1. i hvor høj grad de vanskeligheder, som de studerende oplever,  
           kan betegnes som faglige eller sproglige 
 
       2. og hvad argumenterne er for og imod tiltag som er særligt rettet mod 
           studerende med dansk som L2 
 

Metode og problemformulering 
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De vigtigste resultater:  
Faglige vs. sproglige vanskeligheder? 
 
 
Er du nogensinde usikker på hvad der kræves af dig fagligt på studiet? 
DKL2: 45 % svarer ja 
DKL1: 52 % svarer ja 
 
Er du nogensinde usikker på hvad der kræves af dig sprogligt på studiet? 
DKL2: 40 % svarer ja 
DKL1: 27 % svarer ja 
 
29 % af de studerende med dansk som L2 har oplevet, at sproglige 
vanskeligheder har betydning for, hvordan de klarer sig fagligt på studiet 
 
Der er uoverensstemmelse mellem de studerendes og undervisernes 
opfattelser af vanskelighederne. 
 
De studerende med dansk som L2 angiver overordnet ikke flere 
vanskeligheder end de studerende med dansk som L1.  
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Nogle af de studerende med dansk som L2 har helt tydeligt 
sproglige vanskeligheder, mens andre har faglige vanskeligheder. 
 
Størstedelen af vanskelighederne befinder sig dog i gråzonen 
mellem fag og sprog, og de kommer især til udtryk i 
diskussionsopgaver. 
 
Øhrstrøm: ”[D]iskussionsopgaver er jo både sprog og fag” 
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Forholdet mellem sprog og fag 

”Faglighed er sproglighed. At lære et fag er i vid udstrækning det samme 
som at lære at tale og skrive fagligt. Man kan også sige at det drejer sig 
om at komme ind i en faglig diskurs. Det er klart at den faglige diskurs er 
defineret ved faglige kundskaber og metoder, og at fag også udfolder sig 
i ressourcer der ikke er sproglige. Kroppen, den fysiske omverden, tal, 
formler, symboler, grafer, billeder, multimodale udtryk mv. er andre 
repræsentationsformer for faglig viden og kunnen. Men det er en vigtig 
pointe at faglig kundskab, metoder og ressourcer altid i et eller andet 
omfang skal kunne kommunikeres mundtligt og skriftligt” (Krogh 2010: 
13). 

 

 

”At lære fag er også at lære sprog – selv om ikke alle faglærere har 
opdaget det endnu. Men at lære fag er også at lære om sprog. Sproglig 
viden og sprogteori er således i denne forståelse ikke kun en sag for 
sproglærere, men for alle lærere, lige som sproglig udvikling er det” 
(Mulvad 2008: 15). 
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De vigtigste resultater: De definerede adfærdstermer 

 

 

Til brug ved opgaveformuleringer ved 
skriftlige opgaver.  
Godkendt af BK-Studienævnet den 
13. september 2006. 
 
(PharmaSchool 2013) 

Anfør/angiv:  Giv et kort svar i form af få ord, sætninger eller tal. 

Anvend:  
Brug en opgiven formel og tilhørende værdier til 

beregning af udtrykkets værdi. 

Begrund:  Bruges synonymt med "gør rede for" (se dette). 

Beregn:  
Opskriv formel og begrund valg heraf, indsæt 

talstørrelser og udregn resultat med angivelse af enhed. 

Beskriv:  

Giv en systematisk, sammenhængende fremstilling med 

relevante kvalitative og kvantitative angivelser, men 

uden særlige teoretiske overvejelser om 

årsagsvirkningssammenhænge eller 

funktionelle/strukturelle sammenhænge. 

Beskriv kort:  Beskriv uden detaljer. 

Definer:  Giv en kort eksakt beskrivelse. 

Diskuter:  
Fremhæv de forskellige sider ved et forhold og 

argumenter for og imod. 

Gør rede for:  

Giv en systematisk, sammenhængende fremstilling med 

relevante kvalitative og kvantitative angivelser og med 

teoretiske overvejelser om 

årsagsvirkningssammenhænge eller 

funktionelle/strukturelle sammenhænge. 

Gør kort rede for:  Gør rede for uden detaljer. 

Klassificer: Gruppér i kategorier eller klasser. 

Skitsér:  
Afbild en simpel tegning, dog med principielt korrekte 

sammenhænge. 

Tegn:  
Skitsér under iagttagelse af korrekte kvantitative 

forhold. 

Udled:  
Opskriv en trinvis overgang fra et matematisk udtryk til 

et andet. 
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Kommentarer til adfærdstermerne 

Føler de studerende, at de har helt styr på og kan anvende de definerede 
adfærdstermer korrekt? 

Studerende med DKL2: 20 % svarer nej 

Studerende med DKL1: 27 % svarer nej 

 

R71: ”Flere af termerne grænser op til og overlapper hinanden, de er forsøgt 
introduceret af flere undervisere men aldrig i detaljer”. 

 

Termerne er svære at anvende, fordi de ikke benyttes ofte af respondenterne 
(R27), eller ”fordi underviserne sjældent selv benytter dem” (R75).  

 

R23: ”Ved eksamener (gamle sæt) udtrykker de forskellige undervisere 
forskelligt hvad man skal svare – hvor uddybende”. 

  

Steffansen: ”Det er jo en sekundær information i forhold til noget  fagligt, så 
de tænker måske jamen hvad altså (…). Selv om jeg synes, vi gør meget ud af 
det, så er det ikke ligesom noget, de samler så aktivt op, fordi det er jo ikke 
en faglig ting. Så jeg tror, at de studerende også på en eller anden måde 
alligevel kommer til at sortere i, hvad man siger, for de får jo mange 
informationer” 
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Hvad er adfærdstermerne? 

Krogh beskriver skrivehandlinger som 
”fremstillingsformer der findes på 
tværs af fag, og som kombineres på 
forskellige måder i fagenes 
opgavegenrer” (Krogh 2010: 28) 
 
 
Bailey et al. (2007) anvender termen 
language demands til at beskrive, 
hvilke sproglige krav forskellige 
opgaver indebærer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krathwohl og Andersons reviderede 

version (2001)  af Blooms taksonomi 

Krathwohl og Anderson (2001):  
A Taxonomy for Learning, Teaching, and 
Assessing: A Revision of Bloom's 
Taxonomy of Educational Objectives 
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Anbefalinger 

1.     Underviserne kan med fordel sætte mere fokus på, at fag og sprog er knyttet 

tæt sammen, og at det at lære fagene ud over tilegnelse af den faglige viden 
også indebærer, at man lærer at forstå og anvende adfærdstermerne og det 
faglige og førfaglige register, og at man lærer at diskutere faglige 
problemstillinger både mundtligt og på skrift. 

 

2.   De faglige og de sproglige krav på uddannelsen kan med fordel gøres 
tydeligere med inspiration fra genrepædagogikken - især i forhold til at 
eksplicitere hvad en god opgave er, hvad den skal indeholde, og hvordan man 
skriver den. Mere feedback på de studerendes skriftlige opgaver vil også 
kunne hjælpe de studerende. 

 

3. De definerede adfærdstermer  
      - bør præsenteres mere grundigt og anvendes aktivt fra 1. semester 
      - kan med fordel få et mere enkelt navn, som fx eksamenstermer eller   
         opgavetermer 
      - kan gøres mere entydige, så de ikke bliver misforstået 
      - bør ikke forekomme som synonymer, da det kan forvirre 

 
4.   Obligatorisk tutorundervisning i tilknytning til faget Lægemiddelformulering 
      samt en større indsats for at danne læsegrupper i forbindelse med faget 
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Spørgsmål til diskussion 

 Forekommer der også andre steder eksplicitte, faste 
definitioner af adfærdstermer/skrivehandlinger? 

 
 Er det en fordel at have eksplicitte, faste definitioner af 

adfærdstermer/skrivehandlinger? 
 
 Andre spørgsmål eller kommentarer? 
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