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Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023 

 

Uddannelse: Bachelor- og kandidatuddannelse i Fysik 

 Kandidatuddannelsen i Astronomi 

Handli
ng nr. 

Beskrivelse og 
vurdering af 
undervisningsmiljøprob
lem 

Beskrivelse af 
handling 

Tema Ansvarlig Involverede Tidsplan og 
opfølgning 

  
 

 
Beskriv 
undervisningsmiljø-
problemstillingen 

 
Beskriv den 
planlagte indsats for 
løsning af 
problemstillingen 

 
Angiv tema:  
 
Fysisk miljø, 
psykisk miljø 
eller æstetisk 
miljø 

 
Funktion, 
afdeling/ 
institut (fx 
Studieleder) 

 
Funktion, afdeling/ 
institut (fx Institutleder) 

 
Beskriv hvornår 
problemerne skal 
løses, samt 
hvornår og 
hvordan 
opfølgning sker 
 

 
1 
 

 
50-60% af 
respondenterne oplever 
stress i dagligdagen og 
til eksamen. Den 
vigtigste årsag til 
stressen er den 
studerendes egne 
forventninger.  
 

 
Træn de studerende 
i refleksion over 
sammenhængen 
mellem egne 
forventninger og 
stress.  

 
Psykisk miljø 

 
UA 

 
UA, CED 

 
I 2021-2022 er 
IFA med i 
projektet 
”Studiefaglige 
reflektionsrum”. 

2 

50-60% af 
respondenterne oplever 
stress i dagligdagen og 
til eksamen. Den 
vigtigste årsag til 
stressen er den 
studerendes egne 
forventninger.  
 

Tydeliggør 
tidsforbruget i 
kurserne. Evt. i 
kursusbeskrivelsern
e. Psykisk miljø UA 

 
UA, Kursusansvarlige. 

 
Ved de 
regelmæssige 
opdateringer af 
kursusbeskrivelser
ne. 
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3 

 
 
25% af respondenterne 
er i tvivl, om de hører 
hjemme på 
uddannelserne 
 
 

I første omgang vil 
vi forsøge at forstå 
årsagerne til tvivlen. 
Det kan f.eks. 
skyldes stereotyper 
om, hvad en 
fysikstuderende er. 

 
psykisk 
miljø 

 
UA/UU 

 
UA, CED 

 
2021-2022 
 

 
 
4 
 
 
 

 
30% arbejder sjældent 
sammen med andre 
studerende, og 17% har 
ikke en læsegruppe.  

 
Finde en rutine for 
jævnligt af tilbyde 
hjælpe med 
etablering af 
læsegrupper. 

 
Psykisk 
miljø 

 
UA/UU 

 
UA, CED, Tutorerne, 
studenterstudievejleder 

 
2021-2022 

 
5 
 

 
13% er utilfreds eller 
meget utilfreds med 
indeklimaet.   

 
Undersøge 
muligheden for at 
forbedre akustikken 
og luftkvaliteten i 
undervisningslokale
rne. 
  

 
Fysisk miljø 

 
UA 

 
UA, arbejdsmiljø, ST-byg 

 
2021-2022 

6 Studerende har fået 
stødende kommentarer 
(sjældnere end 
månedligt), primært på 
uddannelsesstedet og 
fra medstuderende. 

Synliggøre ”Vi siger 
fra” kampagne og 
kontaktmulighed til 
VEST ved oplevelse 
af krænkelser 
(studievejlederoplæg
, annoncering på 
Brightspace 
communities). 

Psykisk-
mobning/chika
ne 

UA/studiekoordina
tor 

VEST/studenterstudievejl
eder 

Løbende 

 

 

 


