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Bilag A: Notat udarbejdet på baggrund af fokusmødet 14. 
december 

 
Undervisningsmiljøvurdering 2010 – Opstartsmøde: 

Den 14.december 2009 lokale O98 v. Syddansk Universitet – Odense. 

Referat af fokusmøde med dertilhørende kommentarer. 

 
Disposition for notatet: 

Følgende notat er udarbejdet på baggrund af det fokusmøde, der fandt sted ved Syddansk Universitet – 
Odense den 14. december 2009 lokale O98. Notatet berører mødets gang. Dette på den måde, at det 
pointeres hvilke meninger, der blev præsenteret på mødet. I forbindelse hermed er der skrevet 
kommentarer til, hvordan arbejdsgruppen (studentermedhjælp René Leth Christiansen, 
studentermedhjælp Daniel Dam, fuldmægtig Anders Lind (studiekontoret), afdelingsleder Jacob Jensen 
(studiekontoret) og arbejdsmiljøkonsulent Merete Skov Habermann) har valgt at tage hensyn til de 
fremførte ønsker på fokusmødet. Disse hensyn/konklusioner er kursiveret undervejs i notatet. 

 

Til stede ved mødet var: 

 
Deltagere 
Arbejdsmiljøkonsulent Merete Skov Habermann 
Bygningschef Søren Hesseldahl 
Servicechef Leif Jensen 
Efteruddannelseskonsulent Lise Bille Byriel 
Campuschef Per Boisen, Sønderborg 
Campuschef Jette Damsted Olsen, Kolding 
Sekretariatschef Klaus Hollmann, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Sekretariatschef Mads Funding, Det Humanistiske Fakultet 
Sekretariatschef Søren Lind Christiansen, Det Tekniske Fakultet 
Konstitueret Sekretariatschef Lars Reuter, Det Naturvidenskabelige Fakultet 
Afdelingsleder Niels Kring, Det Naturvidenskabelige Fakultet 
Uddannelseschef Merete Munk, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Formidlings- og kommunikationschef Thomas Kaarsted 
Studerende i bestyrelsen Kim Erik Jensen 
Studerende, medlem af akademisk råd og næstformand for Syddanske Studerende Nikolaj Ellekjær 
Fuldmægtig Anders Lind, Studiekontoret 
Afdelingsleder Jacob Jensen, Studiekontoret 
Studentermedhjælp René Leth Christiansen 
Studentermedhjælp Daniel Dam (referent) 
Journalist Trine Bergman 
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Afbud 
IT-chef Kurt Gammelgaard Nielsen 
Studiechef Per Christian Andersen 
Kompetencechef Ambrosia Hansen 
Campuschef Birgit Mikkelsen, Esbjerg 
Campuschef Martin Damm, Slagelse 
Sekretariatschef Lone P. Iversen, Ledelsessekretariatet 
Sekretariatschef Jakob Gudbrand, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Studerende i bestyrelsen Jens Hjortebjerg Theil Hansen 
Systemadministrator Dennis Blæsbjerg Nielsen, Slagelse 

 
Indledende bemærkninger: 

Præsentation v. arbejdsmiljøkonsulent Merete Skov Habermann. 

Præsentation af mødedeltagere. 

Oplæg v. arbejdsmiljøkonsulent Merete Skov Habermann. Undervisningsmiljøloven samt en oversigt over 
tidligere undersøgelser (2004 og 2007) introduceredes. I den forbindelse er der taget nye hensyn til 
undervisningsmiljøvurderingen 2010 (UMV2010) (se slides herunder). 

Undervisningsmiljøloven:  
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Således var UMV2004 og UMV2007 udført: 

 

 

Således planlægges UMV2010: 
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Rent tidsmæssigt vil UMV2010 forløbe således: 
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Metode 

En supplerende metodegennemgang v. fuldmægtig Anders Lind, studiekontoret:  

Ved UMV2010 anvendes en ny metode ift. 2004 og 2007. Undersøgelsesdesignet foregår nu i tre dele: 
Spørgeskemaundersøgelse (minisurvey), lokaleundersøgelser med konkret fokus på de enkelte brugere af 
enkelte lokaler (spørgeskemaer) og fokusgruppeinterview med udvalgte studerende efter campusby, 
fakultetstilknytning mv. (kvalitativ feedback).  

Således vil UMV2010, i højere grad end tidligere, søge at tage specifikke problemer op i forbindelse med 
eksempelvis lokaler, studiemiljøer, undervisning mv. De studerende vil søges inddraget mere i 
undersøgelsen, og UMV2010 lægger med de nye tiltag op til, at processen omkring UMV i højere grad er 
præget af en bottom-up tankegang, hvor et spørgeskema udarbejdet af en arbejdsgruppe ikke får lov til at 
stå alene. Derudover gør lokaleundersøgelserne og den kvalitative feedback det forhåbentligt nemmere at 
målrette indsatserne i den efterfølgende handlingsplan. 

Som udgangspunkt udgøres den relevante population af samtlige aktive heltidsstuderende, ca. 14.000 
personer.   

Et alternativ hertil er en afgrænsning af populationen til studerende, der er startet inden for de sidste fem 
år. Denne gruppe vil generelt have deres daglige gang på campus, hvorimod det ikke gør sig gældende for 
studerende med mere end fem års studietid bag sig. Ved en sådan afgrænsning kan der sandsynligvis opnås 
en højere besvarelsesprocent, idet erfaringen viser, at yngre studerende er mere tilbøjelige til at deltage 
end ældre studerende. 

På baggrund heraf diskuteredes det hvorvidt det er fornuftigt at udelade nogle studerende for at øge 
svarprocenten. 

Konklusionen herpå er, at alle studerende inddrages med henblik på at få så mange besvarelser som muligt. 
Efterfølgende i analysen kan der kigges nærmere på betydningen af de afgivne svar. 

 

Tilbagemelding til de studerende 

Der blev nævnt forslag om at give konkrete tilbagemeldinger til de studerende, for dermed at holde 
dialogen i gang med disse.  

Undersøgelsen/UVM 2010 præsenteres nærmere i forbindelse med survey’en. Der er mulighed for at 
udskrive egen besvarelse. Der vil tillige blive oplyst link til en webside, hvortil materiale fra undersøgelsen 
uploades. Der vil være mulighed for at tilkendegive ønske om nyhedsmails 

 

Deltidsstuderende 
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Endvidere opstod en kort diskussion af, hvad der omfatter ”de studerende” – om de deltidsstuderende, 
HD’ere mv. skal inddrages i UMV2010. På plussiden for, at de bør medtages er, at de deltidsstuderende er 
økonomisk attraktive for universitetet. Derfor er det i SDU’s egeninteresse at vide om disse studerende er 
tilfredse med deres undervisningsmiljø. Dog er denne undersøgelses design ikke fuldt ud tilpasset disse 
studerende – det giver f.eks. begrænset mening at undersøge hvorvidt den deltidsstuderende føler sig 
ensom. 

Forholdene omkring de deltidsstuderende afklares indenfor SDU’s personalegruppe. 

Det er endvidere afklaret med centerleder Ole Juhl, Dansk Center for Undervisningsmiljø DCUM, at "Kravet 
om UMV gælder for alle typer studerende, når de er på universitetets matrikel, men altså ikke 
studievilkårene udenfor studiestedet." Dette indebærer, at også de deltidsstuderendes studiemiljø skal 
vurderes med hensyn til deres sikkerhed og sundhed, herunder deres fysiske, psykiske og æstetiske miljø. Til 
orientering har Københavns Universitet gennemført seneste undersøgelse for ”revl og krat” og erfarede, at 
98% af besvarelserne kom fra de ordinære studerende og at der kom ikke noget på handlingsplanen som 
følge af de sidste 2 %’s besvarelse. KU anbefaler, at gennemføres undersøgelsen, skal det være meget 
målrettede forløb. KU vælger for deres undersøgelse i 2010 at tage dem fra. 

Arbejdsmiljøkonsulent Merete Skov Habermann oplyser, at der i lighed med de ansattes APV ikke er noget 
formelt metodekrav til undervisningsmiljøvurdering, og at der således ikke stilles krav om at hver enkelt 
studerende spørges. 

De fire miljøer 

Af undervisningsmiljølovens kapitel 4 (se side 2 i dette notat) fremgår det, at UMV’erne skal kortlægge det 
fysiske, psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet. SDU afdækker disse miljøer i UMV2010 og 
vurderer også det virtuelle miljø ved universitetet. Derudover vurderes en række øvrige parametre. 

På de følgende sider præsenteres de fire miljøer (og øvrigt) i tabelform. Af 1. kolonne fremgår det hvilke 
ønsker til UMV2010, der blev præsenteret ved fokusmødet den 14. december. Af 2. kolonne fremgår det 
hvorledes arbejdsgruppen håndterer disse ønsker i UMV2010. 
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Det fysiske miljø 

 

Forslag til medbringelse i undersøgelsen Hvordan behandles dette i undersøgelsen 

 Indeklima: luft, lys- og lydforhold. 
 Borde og stole.  
 Casearbejde – grupperum 
 Adgang til lokaler efter behov. 

Der bliver foretaget lokaleundersøgelser. Endvidere 
er der mulighed for at svare på spørgsmål vedr. 
disse indikatorer i spørgeskemaundersøgelsen 
(minisurvey) via enten åbne eller lukkede spørgsmål. 

 Have gode gangarealer. 
 Transport til og fra byen, cykelparkering mv. 

Adgangsforhold generelt. 
 Rum til at gøre andet end læse/have 

undervisning. At være social på 
universitetet. Dette gælder fx også 
fagrådslokaler etc.  

 Forbedringer af kælderforhold (særligt SDU-
Odense).  

I fokusgruppeinterview medtages emnerne, hvis 
resultaterne af minisurveys åbne tekstfelter 
understøtter dette.  

 Strøm og stik til laptops. Medbringes som særskilt spørgsmål i 
lokaleundersøgelsen. Dette spørgsmål medbringes 
særskilt, da UMV2004 og UMV2007 begge har 
peget på, at mangel af stikkontakter i lokalerne er 
et problem. 

 Sikkerhed: Det blev påpeget, at det er 
vigtigt at medbringe særlige lokaler som 
værksteder og laboratorier, da det her er 
afgørende om ventilation, nødudstyr mv. er 
i orden. 

Sikkerheden inddrages i alle af undersøgelsens dele. 
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Det psykiske miljø 

 

Forslag til medbringelse i undersøgelsen Hvordan behandles dette i undersøgelsen 

 Om den service, der forekommer, er 
lettilgængelig. Ofte konkret service som 
regnskab, studiekontor, betjentstue mv. 

 Relationen mellem de forskellige kontorer 
og den studerende. 

 Vurdering af det overordnede 
informationsniveau.  

 Mobning/chikane. 
 Relationen mellem den studerende og 

underviser. 
 Hvor mange timer der bruges på SDU 

udover undervisningen, og i hvilke tidsrum 
dette forekommer.  

Disse indikatorer behandles i såvel 
spørgeskemaundersøgelsen (minisurvey) som både 
åbne og lukkede spørgsmål, ligesom behandlingen 
af disse indikatorer også forekommer i 
fokusgruppeundersøgelsen. 

  
 Feedback på den studerendes arbejde.  
 Om der er rammer for socialt samvær. 
 Om der er et socialt samvær.  
 Om der finder en decentralisering af de 

sociale aktiviteter sted, således at ikke al 
social aktivitet forekommer i de store 
kantiner (hører under de fysiske rammer). 

Undersøges primært i fokusgruppeundersøgelsen. 

 Om der overordnet forekommer en stor 
afstand (også kulturelt) mellem de 
forskellige campusser indenfor SDU. 

Indarbejdes i undersøgelsesdesignet, da 
fokusgrupperne fordeles i forhold til 
campusmiljøerne 

 Karakter af velkomst/introduktion til 
universitetet 

Der henvises til studiestartsundersøgelsen: 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Dokumentation_tal/A
nalyser%20og%20evalueringer.aspx  

 Om der opleves en glidende overgang fra 
bachelor- til kandidatuddannelsen. 

 Om der opleves en glidende overgang 
mellem forskellige campusbyer indenfor 
SDU. 

 Om fagrådene har mulighed for at udvikle 
nye tilbud. 

Anses som værende udenfor UMV2010’s rammer, da 
dette er for specifikt for denne undersøgelse. 

  

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Dokumentation_tal/Analyser%20og%20evalueringer.aspx�
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Dokumentation_tal/Analyser%20og%20evalueringer.aspx�


UMV2010 for SDU - Bilag 

 

 

UMV 2010 

10 

Det æstetiske miljø 

Forslag til medbringelse i undersøgelsen Hvordan behandles dette i undersøgelsen 

 Om der generelt er et attraktivt studiemiljø 
på SDU: Ryddelighed, kunst, arkitektur, 
møblering, beplantning, udendørsarealer 

 Hvorledes den skriftlige kommunikation 
med den studerende fremstår. 

 

Lokaleundersøgelsen vil afklare forhold omkring 
møblering og ryddelighed Endvidere kan der 
forekomme enkelte spørgsmål under 
fokusgruppeinterviewene. 

 Det blev påpeget, at æstetikken er meget 
campusspecifikt 

De campusspecifikke forhold inddrages i 
fokusgruppeundersøgelsen og evt. i 
lokaleundersøgelsen (såfremt 
spørgeskemaundersøgelsen (minisurvey) lægger op 
til dette). Nuanceringen af disse forhold vil være en 
udvidelse i forhold til tidligere undersøgelser og 
inddrages som hjælpe-/inspirationstekst i 
spørgeskemaundersøgelsen (minisurvey).  
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Det virtuelle miljø 

Forslag til medbringelse i undersøgelsen Hvordan behandles dette i undersøgelsen 

 Overordnet brugervenlighed for SDU’s 
virtuelle virke (om man kan finde de rette 
informationer). 

Medbringes som særskilt spørgsmål i 
spørgeskemaundersøgelsen (minisurvey). 

 SDU’s bibliotek: hvorvidt den virtuelle 
adgang er tilfredsstillende for de studerende 
(ikke brugerne, som biblioteket har 
evalueringer på). 

Spørgsmålet inddrages i fokusgruppeundersøgelsen 
når den administrative support vurderes.  

 Man kan overveje at udelade spørgsmål fra 
denne kategori. 

 Der lægges op til en mere 
positiv/anerkendende undersøgelsesstil 
(særligt vedr. IT, men også andre områder). 
SDU vil også opfange det positive. 

Undersøgelsens ansvarlige tager højde for dette.  

 Om fjernundervisningen er god. 
 Om den enkelte undervisers anvendelse af 

BlackBoard er hensigtsmæssig. 

Anses som værende udenfor UMV2010’s rammer, da 
dette er for specifikt for denne undersøgelse. Der 
henvises til andre typer af undersøgelser, der dog 
ikke i detaljer omhandler disse parametre. Disse 
undersøgelser omhandler mere e-læring generelt og 
e-læring som platform for den traditionelle 
undervisning: 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Faellesomraadet/Kom
petenceomraadet/elaering/undersoegelse.aspx; 

http://intern.sdu.dk/enheder/kompetence/elearn/Kr
avspecifikation/    

 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Faellesomraadet/Kompetenceomraadet/elaering/undersoegelse.aspx�
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Faellesomraadet/Kompetenceomraadet/elaering/undersoegelse.aspx�
http://intern.sdu.dk/enheder/kompetence/elearn/Kravspecifikation/�
http://intern.sdu.dk/enheder/kompetence/elearn/Kravspecifikation/�
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Øvrigt (vedr. undersøgelsesdesign) 

 

Forslag til medbringelse i undersøgelsen Hvordan behandles dette i undersøgelsen 

 Medbring den overordnede trivsel ved SDU. Spørgeskemaundersøgelsen (minisurvey) indledes 
med de tidligere undersøgelser. 

 Det er væsentligt at fokusere på de tilbud 
og rammer, som forekommer i Slagelse – 
Slagelse er ny ift. undersøgelserne i 2004 og 
2007.  

Det ligger i undersøgelsens design, at der vil være 
en fokusgruppe for Slagelse 

 

 Der blev fremsat ønske om at undersøge de 
studerendes forhold på første semester. 

UMV2010 er en tværsnitsundersøgelse af alle de 
studerende på SDU. Derfor har denne undersøgelse 
ikke plads til dette fokus. 

 Det diskuteredes om det var relevant at 
inddrage kantineordningen i UMV2010. 
Argumenterne imod inddragelsen var, at 
der i forvejen laves en undersøgelse og at 
handlingsmulighederne er begrænsede. For 
inddragelsen var, at det kan forventes, at de 
studerende har mange holdninger på dette 
område. Derfor vil det være 
uhensigtsmæssigt at fjerne disse spørgsmål.  

Det er en mulighed for den studerende at ytre sig 
om kantinen i åbne svarkategorier i 
spørgeskemaundersøgelsen (minisurvey). 

 Der var forslag om at inddrage en 
høringsperiode i undersøgelsen. Dette for 
at inddrage evt. særinteresser for enkelte 
campusser/fakulteter. Endvidere for at 
inddrage de studerende yderligere i 
processen.   

Der er blevet indsat en høringsperiode for 
UMV2010’s undersøgelsesdesign. Denne 
høringsperiode foregår i perioden: 

 20.-30. januar 2010. 
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UNDERVISNINGSMILJØ 

”Sikkerhed” 

Undersøgelsens udgangspunkt 

 

Undersøgelsen vil på baggrund af fokusmødets input tage udgangspunkt i følgende overordnede model, 
hvorved det skønnes, at UMV2010 kommer rundt om samtlige fire miljøer diskuteret herover: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet tilfredshed 

Faktuelle oplysninger Baggrundsoplysninger 

Fysisk miljø: 

 Indeklima 
 Funktionalitet 
 Adgang 

Trivsel: 

 Nærmiljø 
 Administrativ support 
 Personlig support 
 ”Arbejdets kerne” – 

har den studerende 
mulighed for at 
udføre det 
væsentlige. 

Indtryk: 

 Fysisk 
 Virtuelt 
 Åbenhed og hjælpsomhed i 

omgivelserne 
 Information 
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Bilag B: Spørgeskema – heltidsstuderende 
EVALUERING AF STUDIE- OG UNDERVISNINGSMILJØET PÅ SYDDANSK UNIVERSITET 
 
(change to English by clicking the flag below) 
 
 
Her er chancen for at give din mening til kende vedrørende dit studie- og undervisningsmiljø på 
Syddansk Universitet.   
 
Det tager 8-10 minutter at besvare skemaet. 
 
Blandt besvarelser modtaget senest den 26. februar 2010 trækkes der lod om 5 gavekort a 500 kr. 
til Studenterboghandlen.   
 
Din besvarelse behandles fortroligt og kun grupperede informationer benyttes ved analyse og 
præsentation.   
Spørgeskemaet er sendt til alle heltidsstuderende på Syddansk Universitets campusser. Derfor 
kan enkelte spørgsmål være formuleret upræcist i forhold til lige netop dig og din campus. Det er 
vigtigt, at du svarer så ærligt som muligt - og markerer de svarkategorier, der kommer tættest på 
din holdning.     
 
 
På forhånd tak for hjælpen.      
                    
Merete Skov Habermann                       
Projektleder, arbejdsmiljøkonsulent Syddansk Universitet 

 
 

1) 

Hvordan oplever du helt generelt studie- og undervisningsmiljøet på Syddansk Universitet? 

 

Angiv værdi mellem 0 og 10, hvor 0 udtrykker en meget dårlig oplevelse, 5 udtrykker en neutral værdi og 10 udtrykker en 

meget god oplevelse 

 

 

(0)  0 (meget dårlig) 
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(1)  1  

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 (neutral) 

(6)  6 

(7)  7 

(8)  8 

(9)  9 

(10)  10 (meget god) 

 
 

2) 

Fordel den tid du er på universitetet i dette semester på nedenstående tre kategorier 

 

Summen skal være 100% 

 

 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Undervisning  (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  
(10) 

 

Forberedelse (læsegruppe, 

forberedelse i læsesal o.l.) 
(0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(10) 

 

Andet (vejledning, studiejob, 

sociale aktiviteter o.l.) 
(0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(10) 
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3) 

Hvor mange timer pr. uge er du i gennemsnit på universitetet i dette semester? 

 

Såfremt du ikke er på universitetet i dette semester, angiv 0 

 

 

___ 

 
 

4) 

Hvilke lokaler/områder benytter du jævnligt på universitetet i dette semester? 

(1)  Auditorier 

(2)  Klasserum/undervisningslokaler 

(3)  Terminalrum/computerrum 

(4)  Læsesale 

(5)  Grupperum 

(6)  Laboratorier 

(7)  Værksteder 

(8)  Kantine 

(9)  Bibliotek 

 
 

5) 

Afkryds de felter hvor du ikke er tilfreds med forholdene 

 Indeklima Rengøring Indretning/funktionalitet 

Auditorier (1)  (2)  (3)  

Klasserum/undervisningslokal (1)  (2)  (3)  
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 Indeklima Rengøring Indretning/funktionalitet 

er 

Terminalrum/computerrum (1)  (2)  (3)  

Læsesale (1)  (2)  (3)  

Grupperum (1)  (2)  (3)  

Laboratorier (1)  (2)  (3)  

Værksteder (1)  (2)  (3)  

Kantine (1)  (2)  (3)  

Bibliotek (1)  (2)  (3)  

Toiletter (1)  (2)  (3)  

Gangarealer (1)  (2)  (3)  

Udendørsarealer (1)  (2)  (3)  

 
 

6) 

Hvor tit oplever du, at du ikke kan få en plads? 

 Aldrig Sjældent Ofte Altid 

Terminalrum/computerrum (1)  (2)  (3)  (4)  

Læsesale (1)  (2)  (3)  (4)  

Grupperum (1)  (2)  (3)  (4)  

Laboratorier (1)  (2)  (3)  (4)  

Værksteder (1)  (2)  (3)  (4)  
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7) 

Angiv område eller lokalenummer, hvor du finder at forholdene bør afdækkes yderligere 

 

Kun ét område/nummer pr. række. Har du kommentarer, kan dette angives i spørgsmål 15.  

 

 

Auditorier ____________________ 

Klasserum/undervisningslokal

er 
____________________ 

Terminalrum/computerrum ____________________ 

Læsesale ____________________ 

Grupperum ____________________ 

Laboratorier ____________________ 

Værksteder ____________________ 

Kantine ____________________ 

Bibliotek ____________________ 

Toiletter ____________________ 

Gangarealer ____________________ 

Udendørsarealer ____________________ 

 
 

8) 

Vurder nedenstående udsagn om æstetiske forhold   



UMV2010 for SDU - Bilag 

 

 

UMV 2010 

19 

 

Den æstetiske dimension handler ikke kun om, hvordan ting ser ud, men også hvordan omgivelserne påvirker sanserne 

 

 

 Overvejende enig Overvejende uening Ved ikke 

Der er en imødekommende 

atmosfære i 

undervisningslokalerne 

(1)  (2)  (3)  

Der er indbydende faciliteter 

til pauser og samvær 
(1)  (2)  (3)  

Universitetet fremstår 

ryddeligt og vedligeholdt 
(1)  (2)  (3)  

Kunstvalg og udsmykning er 

velvalgt  
(1)  (2)  (3)  

 
 

9) 

I hvilken grad er du tilfreds med den generelle trivsel på dit studium? 

(1)  I høj grad 

(2)  I nogen grad 

(3)  I mindre grad 

(4)  Slet ikke 
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10) 

Er du med i en læsegruppe? 

(1)  Ja - jeg har selv fundet/oprettet en læsegruppe 

(2)  Ja - min læsegruppe er oprettet af universitetet/studiet/underviseren 

(3)  Nej - det er et bevidst fravalg 

(4)  Nej - det er tilfældigt, men jeg savner ikke en læsegruppe 

(5)  Nej - men jeg vil gerne være med i en læsegruppe 

 
 

11) 

I hvilken grad føler du dig ensom på universitetet? 

(1)  I høj grad 

(2)  I nogen grad 

(3)  I mindre grad 

(4)  Slet ikke 

 
 

Beskriv eksempler på situationer/perioder, hvor du føler dig ensom på universitetet 

______________________________ 

 
 

12) 

I hvilken grad oplever du at mobning, chikane eller vold forekommer på universitetet? 

(1)  I høj grad 

(2)  I nogen grad 

(3)  I mindre grad 

(4)  Slet ikke 
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13) 

Hvordan vurderer du anvendeligheden af email- og webinformation fra universitetet? 

 God 
Overvejende 

god 

Hverken god 

eller dårlig 

Overvejende 

dårlig 
Dårlig 

Faglig information 

(information vedrørende 

undervisning) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Information om optagelse på 

universitetet 

(uddannelsesudbud, 

ansøgningsprocedurer o.l.)  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Information om valg 

undervejs i uddannelsen 

(studievejledning, 

tilvalgsudbud o.l.) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Information om valg efter 

uddannelsen (karrierevalg, 

karrierevejledning o.l.) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Information om eksamen og 

regler 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Information om SU og 

specialstøtte 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Øvrig information (generel 

information, nyheder o.l.) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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14) 

Hvad er din overordnede vurdering af det fysiske, æstetiske, psykiske og virtuelle studie- og 

undervisningsmiljø på Syddansk Universitet? 

 Meget godt Godt Neutralt Dårligt Meget dårligt 

Fysiske studiemiljø (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Æstetiske studiemiljø (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Psykiske studiemiljø (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Virtuelle studiemiljø (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 
 

15) 

Nedenfor kan du kommentere på det fysiske,  æstetiske, psykiske og virtuelle studie- og 

undervisningsmiljø. 

 

Det være sig forhold og services som mangler at blive belyst, forhold som universitetet kan forbedre, eller positive 

oplevelser fra dit studie- og undervisningsmiljø. 

 

 

Fysiske studiemiljø 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Æstetiske studiemiljø ________________________________________ 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Psykiske studiemiljø 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Virtuelle studiemiljø 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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Kunne du have lyst til at deltage i et 2 timers fokusgruppeinterview i april måned, hvor du kan 

uddybe forhold omkring dit studie- og undervisningsmiljø? 

 

Hvis ja, angiv kontaktinformation nedenfor. Dine besvarelser behandles fortsat fortroligt. 

Personer, der udtrækkes og deltager i fokusgruppeinterview, modtager en lille erkendtlighed for ulejligheden. 

 

 

Navn ______________________________ 

Email ______________________________ 

Tlf. ______________________________ 

 
 

 
 TAK FOR DIN BESVARELSE 
 
Du kan printe din besvarelse ved at klikke på printer-ikonet nedenfor til venstre. 
 
Dine svar gemmes, når du afslutter ved at klikke på krydset nedenfor til højre. 
 
 
 
Følg med i Studie- og undervisningsmiljøvurdering 2010 på universitetets hjemmeside 
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Bilag C: Spørgeskema – deltidsstuderende 
EVALUERING AF STUDIE- OG UNDERVISNINGSMILJØET PÅ SYDDANSK UNIVERSITET 
 
(change to English by clicking the flag below) 
 
 
Her er chancen for at give din mening til kende vedrørende dit studie- og undervisningsmiljø på 
Syddansk Universitet.   
 
Det tager 8-10 minutter at besvare skemaet. 
 
Blandt besvarelser modtaget senest den 26. februar 2010 trækkes der lod om 2 gavekort a 500 kr. 
til Studenterboghandlen.   
 
Din besvarelse behandles fortroligt og kun grupperede informationer benyttes ved analyse og 
præsentation.   
Spørgeskemaet er sendt til alle deltidsstuderende på Syddansk Universitets campusser. Derfor 
kan enkelte spørgsmål være formuleret upræcist i forhold til lige netop dig og din campus. Det er 
vigtigt, at du svarer så ærligt som muligt - og markerer de svarkategorier, der kommer tættest på 
din holdning.     
 
 
På forhånd tak for hjælpen.      
                    
Merete Skov Habermann                       
Projektleder, arbejdsmiljøkonsulent Syddansk Universitet 

 
 

Hvor foregår din undervisning? 

(1)  Syddansk Universitet - Esbjerg 

(2)  Syddansk Universitet - Kolding 

(3)  Syddansk Universitet - Odense 

(4)  Syddansk Universitet - Slagelse 

(5)  Syddansk Universitet - Sønderborg 

(6)  Anden lokation 

 
 



UMV2010 for SDU - Bilag 

 

 

UMV 2010 

26 

1) 

Hvordan oplever du helt generelt studie- og undervisningsmiljøet på Syddansk Universitet? 

 

Angiv værdi mellem 0 og 10, hvor 0 udtrykker en meget dårlig oplevelse, 5 udtrykker en neutral værdi og 10 udtrykker en 

meget god oplevelse 

 

 

(0)  0 (meget dårlig) 

(1)  1  

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 (neutral) 

(6)  6 

(7)  7 

(8)  8 

(9)  9 

(10)  10 (meget god) 

 
 

2) 

Fordel den tid du er på universitetet på nedenstående tre kategorier 

 

Summen skal være 100% 

 

 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Undervisning  (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 



UMV2010 for SDU - Bilag 

 

 

UMV 2010 

27 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Forberedelse (læsegruppe, 

forberedelse i læsesal o.l.) 
(0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(10) 

 

Andet (vejledning, sociale 

aktiviteter o.l.) 
(0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(10) 

 

 
 

3) 

Hvor mange timer pr. måned er du i gennemsnit på universitetet i dette semester? 

 

Såfremt du ikke er på universitetet i dette semester, angiv 0 

 

 

___ 

 
 

4) 

Hvilke lokaler/områder benytter du jævnligt? 

(1)  Auditorier 

(2)  Klasserum/undervisningslokaler 

(3)  Terminalrum/computerrum 

(4)  Læsesale 

(5)  Grupperum 

(6)  Laboratorier 

(7)  Værksteder 

(8)  Kantine 
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(9)  Bibliotek 

 
 

5) 

Afkryds de felter hvor du ikke er tilfreds med forholdene 

 Indeklima Rengøring Indretning/funktionalitet 

Auditorier (1)  (2)  (3)  

Klasserum/undervisningslokal

er 
(1)  (2)  (3)  

Terminalrum/computerrum (1)  (2)  (3)  

Læsesale (1)  (2)  (3)  

Grupperum (1)  (2)  (3)  

Laboratorier (1)  (2)  (3)  

Værksteder (1)  (2)  (3)  

Kantine (1)  (2)  (3)  

Bibliotek (1)  (2)  (3)  

Toiletter (1)  (2)  (3)  

Gangarealer (1)  (2)  (3)  

Udendørsarealer (1)  (2)  (3)  

 
 

6) 

Angiv område eller lokalenummer, hvor du finder at forholdene bør afdækkes yderligere 
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Kun ét område/nummer pr. række. Har du kommentarer, kan dette angives i spørgsmål 14.  

 

 

Auditorier ____________________ 

Klasserum/undervisningslokal

er 
____________________ 

Terminalrum/computerrum ____________________ 

Læsesale ____________________ 

Grupperum ____________________ 

Laboratorier ____________________ 

Værksteder ____________________ 

Kantine ____________________ 

Bibliotek ____________________ 

Toiletter ____________________ 

Gangarealer ____________________ 

Udendørsarealer ____________________ 
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7) 

Vurder nedenstående udsagn om æstetiske forhold 

 

Den æstetiske dimension handler ikke kun om, hvordan ting ser ud, men også hvordan omgivelserne påvirker sanserne. 

 

 

 Overvejende enig Overvejende uening Ved ikke 

Der er en imødekommende 

atmosfære i 

undervisningslokalerne 

(1)  (2)  (3)  

Der er indbydende faciliteter 

til pauser og samvær 
(1)  (2)  (3)  

Universitetet fremstår 

ryddeligt og vedligeholdt 
(1)  (2)  (3)  

Kunstvalg og udsmykning er 

velvalgt 
(1)  (2)  (3)  

 
 

8) 

I hvilken grad er du tilfreds med den generelle trivsel på dit studium? 

(1)  I høj grad 

(2)  I nogen grad 

(3)  I mindre grad 

(4)  Slet ikke 
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9) 

I hvilken udstrækning har studiet udvidet dit netværk? 

(1)  Mit netværk via studiet er blevet styrket, primært ved egen indsats 

(2)  Mit netværk via studiet er blevet styrket, primært initieret af universitetet/studiet/underviseren 

(3)  Mit netværk via studiet er ikke blevet styrket, men det er et bevidst fravalg 

(4)  Mit netværk via studiet er ikke blevet styrket, men det er tilfældigt og ikke et problem 

(5)  Mit netværk via studiet er ikke blevet styrket, men jeg ser gerne at det bliver 

 
 

10) 

I hvilken grad føler du dig ensom på universitetet? 

(1)  I høj grad 

(2)  I nogen grad 

(3)  I mindre grad 

(4)  Slet ikke 

 
 

Beskriv eksempler på situationer/perioder, hvor du føler dig ensom på universitetet 

______________________________ 

 
 

11) 

I hvilken grad oplever du at mobning, chikane eller vold forekommer på universitetet? 

(1)  I høj grad 

(2)  I nogen grad 

(3)  I mindre grad 

(4)  Slet ikke 
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12) 

Hvordan vurderer du anvendeligheden af email- og webinformation fra universitetet? 

 God 
Overvejende 

god 

Hverken god 

eller dårlig 

Overvejende 

dårlig 
Dårlig 

Faglig information 

(information vedrørende 

undervisning) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Information om optagelse på 

universitetet 

(uddannelsesudbud, 

ansøgningsprocedurer o.l.)  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Information om eksamen og 

regler 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Øvrig information (generel 

information, nyheder o.l.) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 
 

13) 

Hvad er din overordnede vurdering af det fysiske, æstetiske, psykiske og virtuelle studie- og 

undervisningsmiljø på Syddansk Universitet? 

 Meget godt Godt Neutralt Dårligt Meget dårligt 

Fysiske studiemiljø (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Æstetiske studiemiljø (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Psykiske studiemiljø (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Virtuelle studiemiljø (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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14) 

Nedenfor kan du kommentere på det fysiske,  æstetiske, psykiske og virtuelle studie- og 

undervisningsmiljø. 

 

Det være sig forhold og services som mangler at blive belyst, forhold som universitetet kan forbedre, eller positive 

oplevelser fra dit studie- og undervisningsmiljø. 

 

 

Fysiske studiemiljø 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Æstetiske studiemiljø 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Psykiske studiemiljø 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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________________________________________ 

________________________________________ 

Virtuelle studiemiljø 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 
 

 
 TAK FOR DIN BESVARELSE 
 
Du kan printe din besvarelse ved at klikke på printer-ikonet nedenfor til venstre. 
 
Dine svar gemmes, når du afslutter ved at klikke på krydset nedenfor til højre. 
 
 
 
Følg med i Studie- og undervisningsmiljøvurdering 2010 på universitetets hjemmeside 
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Bilag D: Spørgeskema – lokaleundersøgelsen 
 

Auditorier og Klasselokaler 
 

 

Kære Studerende ved SDU. 

Jeg håber at du vil bruge lidt tid på at svare på dette spørgeskema, så vi kan forbedre dit studiemiljø. 

 

Din besvarelse indgår i Syddansk Universitets studie- og undervisningsmiljøvurdering 2010. 

Denne undersøgelse er en opfølgning på den generelle spørgeskemaundersøgelse, som SDU fremsendte til alle 
studerende på e-mail i februar måned. 

 

Med venlig hilsen 

Merete Skov Habermann 

Projektleder, Arbejdsmiljøkonsulent 

 

1) Baggrundsinformation 
Dato for besvarelse: __________ Tidspunkt for besvarelse(xx:xx): __________ Lokalenummer: 
__________ 

   

2) Hvor ofte benytter du lokalet? 
     
 Hver dag Flere gange om ugen Flere gange om måneden Sjældnere 
 

 

3) Hvordan oplever du helt generelt lokalet du sidder I? 

Angiv værdi mellem 1 og 10, hvor 1 udtrykker en meget dårlig oplevelse, 5 udtrykker en neutral værdi og 10 udtrykker en 
meget god oplevelse. 

            
 0 (Meget dårlig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Meget god) 
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4) Hvordan er du tilfreds med: 
 

I meget høj grad I nogen grad I mindre grad I meget lille grad Ved ikke 

Adgang til det trådløse netværk?           

Adgang til stikkontakter?           

Mørklægningsfaciliteterne?           

Bordet?           

Pladsforhold på bordet?           

Stolen?           

 

 

5) Markér med X hvor du er utilfreds med nedenstående: 
 

Placering Funktionalitet 

Overheadprojektoren?     

Projektoren?     

Lydanlægget?     

 

6) Er du generet af: 
 

I meget høj grad I nogen grad I mindre grad I meget lille grad Ved ikke 

Varme?           

Kulde?           

Ustabil temperatur?           

Tung luft?           

Ubehagelig lugt?           

Tør luft?           

Statisk elektricitet?           

Støj fra mennesker?           

Støj fra teknik?           
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I meget høj grad I nogen grad I mindre grad I meget lille grad Ved ikke 

Rumklang?           

Støj udefra?           

Loftsbelysningen?           

Tavlelyset?           

Blænding/refleksioner?           

Rengøringen?           

Ryddeligheden?           

 

7) Har du uddybninger eller supplerende kommentarer til lokalet? 

  
  
  
 

 

TAK FOR DIN BESVARELSE 

 

 

  



UMV2010 for SDU - Bilag 

 

 

UMV 2010 

38 

Terminalrum 
 

Kære Studerende ved SDU. 

Jeg håber at du vil bruge lidt tid på at svare på dette spørgeskema, så vi kan forbedre dit studiemiljø. 

 

Din besvarelse indgår i Syddansk Universitets studie- og undervisningsmiljøvurdering 2010. 

Denne undersøgelse er en opfølgning på den generelle spørgeskemaundersøgelse, som SDU fremsendte til alle 
studerende på e-mail i februar måned. 

 

Med venlig hilsen 

Merete Skov Habermann 

Projektleder, Arbejdsmiljøkonsulent 

 
1) Baggrundsinformation 

Dato for besvarelse: __________ Tidspunkt for besvarelse(xx:xx): __________ Lokalenummer: 
__________ 

   

2) Hvor ofte benytter du lokalet? 
     
 Hver dag Flere gange om ugen Flere gange om måneden Sjældnere 
 

3) Hvordan oplever du helt generelt lokalet du sidder I? 

Angiv værdi mellem 1 og 10, hvor 1 udtrykker en meget dårlig oplevelse, 5 udtrykker en neutral værdi og 10 udtrykker en 
meget god oplevelse. 

            
 0 (Meget dårlig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Meget god) 

 

4) Hvordan er du tilfreds med: 
 

I meget høj grad I nogen grad I mindre grad I meget lille grad Ved ikke 

Adgang til det trådløse netværk?           

Adgang til stikkontakter?           
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I meget høj grad I nogen grad I mindre grad I meget lille grad Ved ikke 

Mørklægningsfaciliteterne?           

Bordet?           

Pladsforhold på bordet?           

Stolen?           

Indstillingsmuligheder af bord og 
stol? 

          

Lysforhold ved computerskærm           

Computeren, som du sidder ved?      

 

 

5) Markér med X hvor du er utilfreds med nedenstående: 
 

Placering Funktionalitet 

Overheadprojektoren?     

Projektoren?     

Evt. lydanlæg?     

 

6) Er du generet af: 
 

I meget høj grad I nogen grad I mindre grad I meget lille grad Ved ikke 

Varme?           

Kulde?           

Ustabil temperatur?           

Tung luft?           

Ubehagelig lugt?           

Tør luft?           

Statisk elektricitet?           

Støj fra mennesker?           

Støj fra teknik?           

Rumklang?           
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I meget høj grad I nogen grad I mindre grad I meget lille grad Ved ikke 

Støj udefra?           

Loftsbelysningen?           

Tavlelyset?           

Blænding/refleksioner?           

Rengøringen?           

Ryddeligheden?           

 

7) Har du uddybninger eller supplerende kommentarer til lokalet? 

  
  
  
 

 

TAK FOR DIN BESVARELSE 
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Bilag E: Fokusgrupperne 

 

Fokusgruppeinterview 1: Odense generelt 
I det sociale miljø, er det særligt vigtigt, at der forekommer arrangementer, der påskønner sociale møder – 
også på tværs af semestre, institutter, fakulteter og campusser. Det er umiddelbart mere væsentligt, at 
deltage i sociale arrangementer end faglige. I de sociale arrangementer gælder særligt sportslige 
arrangementer, koncerter, men også mindre arrangementer såsom en tirsdags-café eller grill-aftener mv. 
kan være af særlig relevans for det sociale miljø. I den forbindelse bemærkedes det, at ikke alt bør gå op i 
druk. Det er vigtigt, at der også er andre uforpligtende arrangementer end fredagsbar, julefrokoster el. lign. 
Ellers risikeres det især, at der er nogle studerende, der kan komme til at føle sig særligt udenfor. 

Det blev foreslået, at særligt ’plænen’ ved universitetets cykelstier vil være velegnet til sociale 
arrangementer i sommerhalvåret. Her kunne man eksempelvis anrette grillpladser og volleyballbaner – og 
samtidig kan man gøre området mere parklignende. Kort sagt, et sted man gider at opholde sig efter 
undervisningen. Det blev netop påpeget, at de studerende sjældent gad, at opholde sig på SDU efter 
undervisningen. Her er ikke handlemuligheder, bank, café (inspireret af andre europæiske universiteter) – 
generelt et miljø, der inspirerer til at leve livet på og omkring Campusvej 55. Afstanden til byen betragtedes 
således som et problem. 

Når det gælder læsegrupper, så anerkendes det, at de kan være med til at skabe sociale forbindelser. Det er 
en god idé, at lave ’tvungne’ læsegrupper på bachelordelen. Dog er det mere komplekst på kandidatdelen, 
hvor mange arbejder mere individuelt. Ensomhed kan dog i særdeleshed bekæmpes via sociale 
arrangementer og læsegrupper. 

Angående de fysiske rammer: 

 Grupperum: Der mangler kendskab til dem og der er for få. Endvidere bør de have samme 
faciliteter som konferencerummene – dette skaber lyst til at arbejde på SDU. Ellers mødes man 
hellere hjemme ved privatpersoner for gruppearbejde. Man kunne også gøre grupperummene 

 Kantinen: Umiddelbart et okay arbejdssted, men ikke for længere tid. 
 Biblioteket: Blev pointeret var for formelt – man kan være bange for at lave en lyd. Dog har en 

anden gode erfaringer med længerevarende gruppearbejde på biblioteket. 

Kommunikationen/informationen på SDU virker generel mangelfuld. Der var delte meninger om SDU’s 
hjemmeside – dog var alle utilfredse med søgefunktionen. Vedr. E-learn, så mente de, at platformen har et 
meget formelt præg – underviser til studerende. Der mangler et virtuelt sted, hvor der tager fat på 
forholdet studerende til studerende. Måske eksisterer denne, men der er ikke nok information om de 
studerendes muligheder. Overordnet var alle meget tilfredse med, at der kom god og relevant information 
igennem dagssedlen. Dette betragtes som en bedre kanal til information end det webbaserede. 
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Æstetikken får ikke de studerende til at bruge mere tid på SDU. Tværtimod. 

 

Fokusgruppeinterview 2: Slagelse 
De studerende i Slagelse, mener et universitet ikke bør være alt for stort, men gerne noget større end det 

nuværende campus. Størrelsen er også essentiel i forhold til relationen til underviserne. Holdene må ikke 

være så store at forholdet bliver upersonligt. Den erfaring man har med nuværende holdstørrelse, hvor 

underviserne har mulighed for at give den enkelte studerende opmærksomhed er perfekt.  

Et levende cafémiljø på campus ville være et aktiv, især hvis sortimentet minder om privatdrevne cafeer, 

med alternative kaffeprodukter (café latte, cappucino mv.). En café vil gøre det muligt for universitetet, at 

holde de studerende på campus. Desuden giver det de studerende mulighed for at møde hinanden på 

tværs af uddannelsesretning. Udendørs- og gårdmiljø kan også fremme det sociale liv. 

Lokaler bør ikke være for små, med moderne møbler med indstillelige borde og der skal være tilstrækkeligt 

med stikkontakter. Det var også et stort ønske blandt de studerende, at et universitet indeholdt 

hyggerum/fællesrum med mulighed for aktiviteter som f.eks. bordfodbold, spil mv. 

Da samtale kommer ind på social aktivitet påpeges det, at Campus Slagelse har et københavnerproblem, 

fordi mange af de studerende bor i København f.eks. en af deltagerne, som går på et hold hvor der er 10 

københavnere. Det betyder at social aktivitet som ikke ligger i umiddelbar forlængelse af undervisningen, 

ikke bliver med deltagelse af studerende bosiddende i København. Aktiviteterne bør også være særdeles 

attraktive. Følgende eksempler kom på banen: 

- storskærmsarrangement 

- stand-up 

- faglige kurser og foredrag – f.eks. om eksamensangst 

- mulighed for billig sport tæt på universitet (f.eks. i gymnasiet gymnastiksal – hvis de har en sådan). 

Evt. med en mulighed for at dyste mod andre campusser. Men vigtigst var den uformelle form. 

Ovenstående arrangementer skal forestås af SDU eller også skal SDU motivere studerende, 

politikerorganisationer e. lign. til at lave arrangementer (f.eks. økonomisk). 

 

Desuden mente deltagerne ikke, at man bliver rystet godt nok sammen ved studiestart. Der var en 

oplevelse af dårligt arrangeret rus-ture, ligesom det kom frem, at københavnerne ikke kendte byen. Derfor 
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blev det anbefalet, at der var introduktion af Slagelse by ved f.eks. tutorer ved studiestart. Desuden var der 

forslag om introfest og andre opfølgninger i løbet af første semester, til opfølgning på studiestart.  

Der var et udbredt ønske om sociale aktiviteter der ikke inkluderede alkohol. 

 

Læsegrupper bør ikke tvinges igennem. Til gengæld havde flere af deltagerne erfaring med at obligatoriske 

gruppeopgaver skabte gode læsegrupper. 

 

Svært at planlægge når pensumlister, eksamensplaner og læseplaner kommer meget sent. Pensumlister 

nogle gange efter studiestart. Studerende ved et universitet har store forventninger i forbindelse med 

administrationens funktionalitet. Det påpeges også, at der er lang vej gennem systemet, fordi meget af det 

skal omkring Odense – f.eks. i forbindelse med dispensationer. 

 

Hjemmesiden er svær at navigere rundt på og det var et ønske at man kunne se sit skema på blackboard. 

 

Beliggenheden ved siden af gymnasium og handelsskole kan virke lidt irriterende, når eleverne ved disse 

institutioner benytter universitetets faciliteter. 
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Fokusgruppeinterview 3: Hum/samf i Odense 

 

Der mødte desværre kun to personer op. Det var dog en fra hum. Og en fra samf., hvilket gav mindre 
diskussion/debat deltagerne imellem. 

 

Afstand til universitet er problematisk. 

 

Der laves meget gruppearbejde hjemme, fordi der mangler grupperum og hyggelige arbejdspladser (her 
blev de nye sofaer fremhævet som et godt eksamepel). Man ville hellere være på campus. 

 

Ensomhed opstår, fordi mange dropper ud. Hvis der blev organiseret holdintro ved hvert semester start 
kunne det måske løses. Det blev opfattet som vanskeligt at arrangerer sociale/faglige arrangementer, da 
man ikke kunne hente støtte og opbakning på f.eks. instituttet – snarere det modsatte. Det blev forslået at 
introducere hytteture i forbindelse med evalueringen af fagene. 

Der blev efterspurgt hyggekroge til socialt samvær, ligesom borde og bænke udendørs var et ønske. 

 

De studerende savnede et generelt overblik over SDUs muligheder både mht. vejledning, sociale aktiviteter 
og faglige aktiviteter, samt blackboards muligheder. Det blev forslået at lave en præsentation ved 
studiestart f.eks. af faglig vejleder eller andre nøglepersoner, så man også fik mødt dem. I denne snak 
indgik også en snak om lån af undervisningslokaler til gruppearbejde – det var muligt at booke dem på 
nettet. Denne mulighed burde kanaliseres ud til de studerende. 

 

Internet forbindelse i grupperum og på læsesale er meget ustabil. Hjemmesiden og blackboard fungerer 
fint. Dog er hjemmeside svær at navigere rundt på. 

 

Begge deltagere undgik så vidt muligt at benytte deres respektive sekretariater, pga. manglende 
imødekommenhed og hjælpsomhed hos personalet. Kommunikationen fra administrationen blev kritiseret 
for til tider at være uforståelig/ kancellisprog (brev som eksempel modtaget – Merete får det til evt. videre 
behandling)  
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Fokusgruppeinterview 4: Sønderborg/Flensborg 
 

Det blev påpeget, at der umiddelbart er stor forskel på de forskellige undervisere. Således havde en tysk 
studerende opfattelsen af, at der er stor forskel på tyske og danske undervisere. Det er positivt, at danske 
undervisere er mere åbne, og at der er kortere afstand til den studerende. De danske underviserer tager i 
højere grad evalueringen af deres undervisning seriøs. Det akademiske niveau blev af en enkelt studerende 
vurderet til at være for lavt. 

Derudover blev det påpeget, at der overordnet er et stort behov fro sociale arrangementer, der i ringe grad 
bliver dækket af de eksisterende muligheder. Særligt i Flensborg er der ikke muligheder for at mødes socialt 
i hyggekroge, grupperum/projektrum, fredagsbar mv. Her er der i Sønderborg omvendt meget gode 
muligheder for at mødes socialt efter undervisningen – dette i cafémiljøet på campus mv. Dog har de to 
campusser det til fælles, at der savnes fælles sociale arrangementer, ture, faglige forelæsninger mv. SDU 
påpegedes i denne forbindelse kunne være igangsætter på sociale arrangementer. SDU må ikke overse 
Sønderborg/Flensborg ift. Odense når det gælder fx gæsteforelæsninger eller andet. De mange kulturer ved 
de to campusser gør så meget desto mere, at der er et behov for arrangementer for at ´ryste´ folk sammen.  

I Sønderborg vurderes det, at meget af det sociale bliver flyttet ud på byens kollegier. Dette vurderes som 
værende ærgerligt, i særdeleshed for de studerende, der ikke umiddelbart deltager i ’druk-netværk’. 

Læsegrupper vurderes at have relativ stor betydning for både sociale som faglige kvalifikationer. Der er dog 
delte meninger om hvorvidt man skal ’tvinge’ de studerende i læsegrupper. Øvelseshold kan også være en 
god idé at bruge, når den studerende skal starte med at opbygge et personligt og fagligt netværk. 

Det er væsentligt, at den studerende får feedback på sit arbejde – evt. med en underviser, der i særlig grad 
følger den enkelte studerende. Denne mulighed bør dog være valgfri. 

Når det gælder de fysiske rammer så er der overordnet stor tilfredshed at spore ved campus Sønderborg – 
det glæder de studerende, at det ser ud til, at nogle har tænkt over, at de studerende skal have det godt i 
gode omgivelser. Dog undres det, at der ikke er nok stikkontakter i et så nyt byggeri, og at der ikke er gode 
åbningstider på biblioteket, hvor der i øvrigt er meget støj, grundet det åbne miljø. I Flensborg er der som 
nævnt ikke muligheder for at mødes sammen socialt – det vurderes, at dette gør de studerende særligt 
isolerede. Der er heller ikke mulighed for at arbejde i grupperum.  

Vedr. det virtuelle miljø, så blev Elearn vurderet til at være et godt redskab, der måske lige kræver lidt 
tilvænning. Herefter er informationerne meget overskuelige. www.sdu.dk blev dog vurderet til at være 
meget kaotisk – det er vanskeligt for den studerende at finde specifikke informationer. Der blev dog ikke 
foreslået konkrete mulige forbedringer. En enkelt studerende efterspurgte flere engelske hjemmesider – 
eller i hvert fald mulighed for at skifte sprog til engelsk. 

Selvom der er forskel på Flensborg og Sønderborg, så efterlyses det generelt, at de to campusser har en 
tættere kontakt. Og også informerer de studerende om muligheder for at tage kurser hos det andet 
campus. 

http://www.sdu.dk/�
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Fokusgruppeinterview 5: Naturvidenskabeligt, Teknisk og Sundhed. 
 

Mødet påbegyndtes med en fordeling, der var præget af fire medicin-studerende – senere, efter en time i 
interviewet, tilstødte en datalogistuderende. Dog betød denne fordeling af interviewpersoner naturligvis, 
at mødet var præget af en række specifikke punkter, der gjaldt for de medicinstuderende i særdeleshed. 
Derudover kom mødet i meget lille grad til at handle om sikkerhed – ingen af de studerende opholdt sig 
jævnligt i laboratorier eller værksteder. 

Det blev fra starten af påpeget, at de studerende nød godt af opdelingen af sociale og faglige tutorer ved 
studiestart. Dette betød, at man i højere grad vidste hvem man skulle gå til, hvis der skulle drikkes en øl i 
Fredagsbaren – og hvem man skulle gå til, hvis der forekom problemer med pensumlister eller lignende. 
Den faglige tutor blev sammenlignet med en storebror, der i kraft af selv at have måttet starte studiet, 
havde et indgående kendskab til hvad man som ny studerende måtte have af bekymringer, problemer mv. 
Derudover mente de studerende, at det var helt essentielt at få en god studiestart. Her er det vigtigt for 
den studerende at være klar over sine muligheder – muligheder for at engagere sig i sit studiemiljø. Både 
socialt og fagligt. 

De medicinstuderende, der både brugte Campusvejs og Winsløwparkens faciliteter, mente, at man aldrig 
kom ud på Campusvej for de sociale arrangementer. De mente ikke, at der var nogen grund til at komme ud 
på Campusvej for andet end undervisning og/eller forberedelse. Der befinder sig ikke et naturligt mødested 
på Campusvej. For at gøre Campusvej mere imødekommende for det sociale miljø, så blev det foreslået at 
lave deciderede sociale rum, hvor man kan mødes institut for institut. Til inspiration nævntes Institut for 
Biokemi og Molekylærbiologi, der netop har et sådant ’social rum’. Dette bliver hyppigt anvendt og skaber 
en særlig tilknytning til instituttet.  

I den forbindelse var der enighed om, at det betyder meget, at man føler sig tilknyttet til sit institut eller 
fakultet. Dels giver det en stolthed over at være studerende fra dette sted, og samtidig giver det den sociale 
atmosfære som mange studerende efterspørger. Derfor blev det foreslået at lave sociale arrangementer 
som for eksempel fredagsbarer, kaffebarer, sportsarrangementer el. lign. for hvert enkelte institut (eller 
fakultet). Derudover blev det foreslået, at man en eller to gange om året lavede en event på SDU, hvor alle 
institutter eksempelvis dystede mod hinanden i en uhøjtidelig atmosfære. Dette kunne for eksempel være i 
et sæbekassebil-race, hvor de studerende forinden kunne bruge tid på instituttet på at udvikle den bedste 
eller sjoveste sæbekassebil. Inspirationen kunne være fra Århus Universitets årlige kapsejlads. 

Angående de fysiske rammer, så var der en udbredt undren over, at det flere steder så ud til, at SDU var 
gået i stå i fortiden. Således blev særligt lokale U1 nævnt som et ukomfortabelt og uskønt lokale. Dette har 
stor betydning for om den studerende føler sig velkommen på sit universitet, og vil bruge mere tid på 
universitetet – også før/efter undervisning.  Kantinen opfordrede heller ikke til socialt eller fagligt samvær. 
Derimod fremhævedes den nye 24/7-læsesal, der er at finde i tilknytning til biblioteket. Her mødtes de 
studerende ofte for at læse sammen, og at bruge de eventuelle pauser sammen i kantiner eller andet. 

Når det gælder informationer fra administrationen, så brugte de medicinstuderede især den personlige 
sekretariatsbetjening. Her var der særligt en sekretær (Rigmor Jepsen), der gjorde, at man som studerende 
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følte sig velkommen og turde stille ”dumme” spørgsmål. Derfor benyttede de medicinstuderende sjældent 
de virtuelle services som SDU tilbyder – disse services blev også betragtet som uoverskuelige (sdu.dk mere 
end E-learn). Dog benyttede den datalogistuderende sig oftere af de virtuelle services og mente at disse 
fungerede fint. 

Endeligt, så blev det foreslået, at man i højere grad offentliggjorde sociale og faglige arrangementer 
virtuelt. Eksempelvis kunne man opslå flere arrangementer på infoskærme/lysaviser, der i højere grad 
henledte de studerendes opmærksomhed på hvilke arrangementer man kan benytte sig af denne dag eller 
uge. 
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