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Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

44 % af de studerende har oplevet fysiske stresssymptomer som 

hjertebanken, ondt i maven, nedtrykthed, koncentrationsbesvær, 

søvnbesvær mv. i forbindelse med uddannelsen på daglig basis, og 63 

% oplever disse symptomer i forbindelse med eksamen eller aflevering 

af opgave/projekt. 

UMV-temaerne ’planlægning af egne studier – viden og redskaber’ og 

’ensomhed’ bliver inddraget i indsatsen mod stress. 

Indsatsen relaterer sig til indsatsområdet ’stress – især i hverdagen’ som 

KUUR har udvalgt. 

Indsatser og tidsplan Problemstillingen er kompleks og SCIENCE vil derfor arbejde med den 

fra flere vinkler. 

 

1) Viden i organisationen 

De studerende efterspørger 
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 at de bliver set og værdsat som en del af universitetet. 

at der er klare rammer og mål for, hvad der forventes af dem og 

tydeligere forventningsafstemninger herom. 

 
Undervisere og øvrigt personale skal have viden om de studerendes 

oplevelser, deres udfordringer og behov. 

 

a. Vi vil udbrede viden i organisationen, fx via oplæg til fagmiljøerne, 

first year experience, pædagogiske seminarer, osv. Eksamensvagter 

instrueres i hvordan de kan medvirke til at skabe et roligt miljø i 

eksamenssituationer. 

 
b. Studiemiljøundersøgelsen (SMU) viser at andelen af stressede stu- 

derende på nogle uddannelser er markant mindre, mens studietil- 

fredshed tilsvarende er højere. 

Disse uddannelser kan danne udgangspunkt for dataanalyser hvor 

det undersøges om der er særlige kendetegn ved fx uddannelsesop- 

bygning, fysiske rammer, organisering af læse- og studiegrupper, 

osv. 

 
c. Der er også et behov for at de studerende ved, hvordan de skal tackle 

stresssymptomer. SCIENCE opfordrer KU og KU-tænketanken om 

stress til at lave en synlig og konkret intervention ift. stress med 

anerkendende og handlingsanvisende indsatser og budskaber. SCI- 

ENCE foreslår: 

 
i. Udvikling af en kommunikationskampagne målrettet 

studerende. 

ii. Udvikling af mindfulness-kurser til de studerende (fx med 

erfaringer fra de kurser som SUND tilbyder pt). 
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 2) En god blokstart 

 
Mange studerende oplever at rammerne omkring blokstart ikke 

fungerer godt nok og at fire årlige blokstarter er en stressfaktor. 

De studerende efterspørger at universitetet understøtter en 

velfungerende studiehverdag, så skemaer, lokaler, organisering af 

laboratoriearbejde, pensum og forberedelse til første undervisning 

ligger fast i rimelig tid – fx en uge - før blokstart. 

 

a. I dialog med undervisningsudvalg, studienævn, studieledere, 

Dialogforum, SCIENCE Uddannelse, m.fl. vil vi afdække ud- 

fordringerne - er de fx administrative, systemtekniske eller 

kommunikative? Desuden analyseres fritekstsvarene fra SMU 

2019. 

 
b. Derfra vil vi udarbejde en handleplan for en god blokstart fra 

både underviser- og studenterperspektivet. 

Indsatser kunne fx være 

i. 10 didaktiske råd om god blokstart til undervisere (sam- 

tænkt med øvrige initiativer inden for universitetspæda- 

gogik). 

ii. ændrede retningslinjer for kursusansvarlige. 

iii. en strømlinet organisering af kursusmateriale og funkti- 

oner i Absalon samt sneak-peeks i Absalon til stude- 

rende. 

iv. Optimering af skemagrupper og planlægning i syllabus. 

v. Tidligere studerende kan fungere som kursusambassa- 

dører ved undervisningstilmeldingen og blokstart. 
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 3) Støtte til studiegrupper og styrkede fællesskaber 

 
Flertallet af studerende på SCIENCE oplever velfungerende studie- og 

læsegrupper, men der efterspørges mere støtte til at få hjælp til at finde 

en studie- eller læsegruppe. 

 

Især angiver kandidatstuderende, internationale studerende og 

studietidsforsinkede studerende at de gerne vil have mere støtte til at få 

et bedre fagligt fællesskab på uddannelsen. 

 

a. Digital understøttelse: 

i. SCIENCE Uddannelse vil i dialog med eksterne aktører ud- 

vikle en/flere digitale løsninger til studie- og læsegrupper. 

Løsningen kan både danne grupper og understøtte grupper- 

nes arbejde og interne dialog. Der anvendes midler fra bud- 

get for studiemiljø på SCIENCE. 

 
b. Pædagogisk/didaktisk/studieteknisk understøttelse: 

i. Den digitale løsning skal understøttes med pædagogiske/di- 

daktiske/studietekniske indsatser, fx fra IT Learning Center, 

Studie- og Karrierevejledningen og Institut for Naturfage- 

nes Didaktik (IND). 

 
c. Understøttelse via kommunikation 

i. Institutterne skal have fokus på dannelse af studie- og læse- 

grupper i kandidatstudiestarten. 

ii. Information og værktøjer om studie- og læsegrupper skal 

opdateres på Studieinformation. 

Mål At flere studerende oplever velfungerende faglige fællesskaber og en 

velfungerende studiehverdag. 

 

At alle studerende ved, hvordan de får hjælp, hvis de oplever stress. 
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 At færre studerende oplever fysiske stress-symptomer på daglig basis. 

Ansvarshavende Fakultetsdirektør Henrik Zobbe og prodekan for uddannelse Grete 

Bertelsen 

Tovholder Styregruppen for studiemiljø 

 

 

 

 

Opfølgning 
 
 

Ansvarlig for opfølgning Fakultetsdirektør Henrik Zobbe og prodekan for uddannelse Grete 

Bertelsen 

Hvordan følges der op? Indsatserne følges i SCIENCE mål og handleplaner. 

Tidsplan for opfølgning Måles i UMV 2022 

 

 


