
Resumé 

Med den fortsatte internationalisering af de europæiske videregående uddannelser, står det 

klart, at fuld deltagelse i universitetspraksisser i stigende grad afhænger af sprogfærdigheder på 

engelsk. Denne udvikling byder på både muligheder og udfordringer på de internationaliserede 

universiteter i europæiske lande, hvor engelsk ikke er hovedsproget. Flere forskningsundersøgelser, 

der har kigget på potentielle pædagogiske udfordringer for universiteter i en sådan kontekst, peger 

på, at særligt skrivning på engelsk er udfordrende for både lokale og internationale studerende, men 

giver dog kun begrænset indsigt i, hvori disse udfordringer præcist består. Formålet med denne 

undersøgelse er at afdække, hvordan internationale studerende forholdt sig til at skulle skrive 

akademiske tekster på engelsk på et kursus i akademisk engelsk og inden for forskellige akademiske 

discipliner mens de studerede ved et dansk universitet.   

Seks udvalgte internationale studerendes udfordringer med at omstille sig til at skrive på 

engelsk i en ny universitetskontekst blev undersøgt fra et emisk perspektiv. Data blev indsamlet ved 

regelmæssige interviews med deltagerne i løbet af et semester og suppleret med spørgeskemaer, 

deltagernes tekster, anden dokumentation og observationer. Igennem analyser inspireret af Ivanič 

(1997) blev der skabt case studie portrætter, der detaljeret redegjorde for de studerendes oplevelse af 

at skulle skrive i to kontekster (i indholdskurser og et kursus i akademisk engelsk), og for hvorledes 

de studerendes baggrund interagerede med de krav til skriftlighed, som de mødte i deres 

studiekontekst og som udmøntede sig i forskellige skriveforløb. En tværgående analyse udvidede 

disse resultater med et temasæt, der fangede fællestræk i de studerendes oplevelser med at omstille 

sig til at skrive på engelsk og at være studerende i den ny studiekontekst. 

Undersøgelsens resultater indikerer, at de studerendes mangesidige oplevelser med at skrive på 

engelsk faldt i tre hovedtemaer: indholdsmæssige, sproglige og interpersonelle. Disse 

omdrejningspunkter for skrivning var indlejret i mere globale processer, der omhandlede 

etableringen af akademisk kontinuitet og håndtering af engelsksproget undervisning og læring i en 

kontekst, hvor engelsk er et lingva franka. Dette gav anledning til kritisk reevaluering af tidligere 

oplevet universitetspraksis og en mere kompleks forståelse for, hvad det at lære at skrive på engelsk 

indebærer. Analysen af de studerendes oplevelser af undervisningen i et kursus i akademisk engelsk 

viser store forskelle i den støtte, de opnåede i forhold til at klare de akademiske udfordringer, de 

mødte i deres indholdskurser. Undersøgelsen peger på, at tilbud om støtte i engelsk sprogfærdighed 

til internationale studerende er en klog uddannelsespolitisk beslutning, men også at der er behov for 

ændringer i kurset i akademisk engelsk for at sikre en bedre overensstemmelse med de krav de 

studerende møder i deres disciplinspecifikke kurser. Et forhold, som bør afdækkes yderligere i 

kommende forskning. 


