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1. Om kortlregning, baggrund og metode.
Arbejdsmilj0udvalget, med Rektor som formand, ivrerksatte i foriret 2004 en unders0gelse vedr0rende de
studerendes studie- og undervisningsmilj0. Den samlede vurdering af forholdene sammfattes i denne rapport i
handlingsplaner, der tager udgangspunkt i analyser af de studerendes evaluering samt h0ring af de respektive
ansvarlige i universitetets ledelse . Endvidere inddrages beskrivelser af de konkrete initiativer, der i 2004 er sat i
vrerk samt de initiativer, der er planlagt.
Lovpligtig vurdering
Unders0gelsen har sit udgangspunkt i loy nr. 166 af 14.03.2001 -"om elevers og studerendes
undervisningsmilj0", hvoraf det fremgar, at alle uddannelsesinstitutioner skal gennemf0re en
undervisningsmilj0vurdering, som omfatter en vurdering af de fysiske, restetiske og psykiske forhold pa
institutionen. Det er med andre ord de studerendes arbejdspladsvurdering, hvilket ikke skal forveksles med de
undervisningsevalueringer, der i forvejen gennemf0res deeentralt pa Syddansk Universitet.
Kvantitativ sp0rgeskemaunders0gelse
Det har vreret besluttet, at unders0gelsen skulle drekke alle de studerende ved Syddansk Universitet ved hjrelp af
en kvantitativ sp0rgeskemaunders0gelse med det formal at vrere det f0rste skridt til at identi-fieere positive og
negative forhold, og disses omfang. T otaltrellingen byggedes pa registerdata fra det studieadministrative system,
STADS, saledes at de studerende ikke skulle ulejliges un0digt med baggrundsoplysninger, som eksempelvis
irgang, campus og fakultet. Skemaet er konstrueret med betingede spring undervejs for ligeledes at genere
respondenterne mindst muligt. lnden udsendelsen har skemaet vreret til gennemsyn hos Arbejdsmilj0udvalget og
Lektor Bent Warming-Rasmussen, samt vreret testet pa gruppen af faglige vejledere. Sp0rgeskemaet blev udsendt
via e-mail med link i en dansk og en engelsk version, alt efter respondentens nationalitet.
Bredt funderet arbejdsgruppe
En arbejdsgruppe bestaende af tre studerende, Anja Klinge-Christensen (Statskundskab) og Lars Gr0ntved
(Molekylrer Biologi) fra Odense og Martin Krone (HA) fra Kolding, har med bistand fra Jacob Jensen,
Studiekontorets Statistikfunktion, og under ledelse af Steen Dyrekilde, Bygningsafdelingen, udarbejdet det
elektroniske sp0rgeskema, samt analyseret det indsamlede materiale.
Alle studerende med i unders0gelsespopulation, men lay svarprocent
Den aktuelle studenterbestand af heltidsstuderende, talt i hoveder, bestod ved udsendelsestidspunktet af 11.289
studerende. Heraf valgte 23 pet. at besvare skemaet, hvilket er lavere end forventet, men prent i forhold til f.eks.
stemmeproeenten til bestyrelsen (12-13 pet.). Ligeledes kan det anf0res, at da det er en total treIling, er der
indkommet flere faktiske svar, end vi ville have opnaet ved £eks. en simpel tilfreldig stikpr0ve.
Svarproeenten blev h0jest i Esbjerg uden de store udsving mellem de forskellige eampusser, men pa tvrers af
fakulteter var der en lille forskel. Saledes svarede 28 pet. af de studerende pa Det N aturvidenskabelige og
Tekniske Fakultet, mens svarproeenten hos studerende pa Det Samfundsvidenskabelige Fakultet blev 17 pet.. Pa
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet svarede 21 pet. af de studerende, og pa Humaniora blev svarproeenten 20
pet..
87 pet. af respondenterne er studerende pa de 3 yngste argange.
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Resultaterne viser ingen r0de alarmlamper
De f0rste resultater blev primo juni lagt frem pa Syddansk Universitets webside i et notat med hovedtendenser.
Helt overordnet ser resultatet fornuftigt ud med ganske positive vurderinger af de forskellige forhold pa Syddansk
Universitet. Resultaterne pr::esenteres afsnitsvis som de fremstod i sp0rgeskemaet.
Indledende sp0rgsmaJ. viser stor tilfredshed med undervisningsmilj0et.
Det f0rste afsnit handlede om at afklare om, hvorvidt den studerende 0nskede at deltage i unders0gelsen. I den
sammenh::eng var det muligt at give en begrundelse, hvis en respondent ikke 0nskede at deltage. Is::er manglende
tid var et argument for ikke at deltage.
Som kontrol, i forhold til oplysningerne i det Studieadministrative system, blev den studerende bedt om at
angive hvilket studiefor10b, besvarelsen d::ekkede. Der var som forventet overensstemmelse.
Sidste indledende sp0rgsmal var en maling af en umiddelbar og generel vurdering af studie- og
undervisningsmilj0et pa Syddansk Universitet. Pa en skala fra 0, som udtryk for meget utilfredsstillende, till 0,
som udtryk for meget tilfredsstillende, blev vurderingen et gennemsnit pa 6,6 med median pa 7. Se figur 1 for en
grafisk illustration af svarfordelingen.
Figur 1.
Hvordan oplever du helt generelt studie- og undervisningsmiljfIJet pa Syddansk Universitet
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2. Studerendes tidsanvendelse
2.1 U nders0gelse
16,5 timer pa campus om ugen
En gennemsnitsstuderende indskrevet pa Syddansk Universitet bruger 16,5 timer pa campus om ugen, hvoraf 60
pet. bruges i undervisningslokalerne, 12 pct. bruges i hesegrupper og ca. en fjerdede1 bruges pa andre
studieaktiviteter, sasom forberede1se pa lresesal eller pa biblioteket. Kun ca. 10 pet. af tiden bruges pa sociale
aktiviteter (fester, filmklub og lignende). Cirka samme mrengde tid bruges pa studiearbejde pa se1ve campus.

N aturvidenskabsstuderende er mest pa campus
En gennemsnitsstuderende pa Naturvidenskab og Teknik tilbringer 26 timer om ugen pa campus. I $0nderborg
bruger de studerende godt 30 timer pro uge, mens studerende i Odense bruger 21 timer pro uge. Forskellen
skyldes, at studerende i S0nderborg bruger mere tid pa undervisning, lresegrupper og projektarbejde end
studerende i Odense. Der anvendes stort set lige meget tid pa rads- og erhvervsarbejde og social aktivitet. Den
procentvise forde1ing mellem de forskellige aktiviteter er stort set den samme i de to byer. Halvde1en bruges pa
undervisning, 30 pct. pa projektarbejde, 10 pet. i lresegrupper, og de resterende 10 pet. bruges pa dds- og
erhversarbejde, social aktivitet og forberede1se.
En studerende pa Sundhedsvidenskab tilbringer 18 timer pr uge pa campus. I Esbjerg tilbringes godt 17 timer pro
uge, mens studerende i Odense tilbringer godt 20 timer. Der anvendes henholdsvis 65 pct. og 47 pct. af tiden pa
undervisning. Der anvendes stort set lige meget tid pa lresegrupper, rads- og erhvervsarbejde og social aktivitet.
Studerende i Esbjerg bruger over 40 pct. af deres tid pa projektarbejde, mens de studerende i Odense kun bruger
5 pet. af tiden pa dette.
En samfundsvidenskabe1ig studerende tilbringer ca. 14 timer pro uge pa campus. Der anvendes stort set lige
me get tid i Esbjerg, Kolding og S0nderborg, som i Odense, ca. 15 timer pro uge. 63 pct. og 56 pct. af den tid
anvendes pa undervisning i Odense og pa de jyske campusser. 23 pct. og 41 pct. anvendes pa projektarbejde,
mens 12 og 8 pet. bruges i lresegrupper.
Studerende pa Humaniora tilbringer godt 14 timer pro uge pa campus. I Esbjerg tilbringes godt 15 timer pr. uge,
mens studerende i Odense bruger ca. 12 timer. I begge tilfrelde anvendes ca. 70 pet. pa undervisning og 17 pet.
pa projektarbejde. Lresegrupper optager 7 pet. af tiden pa de jyske campusser og 11 pct. i Odense. Der anvendes
stort set lige meget tid til rads- og erhvervsarbejde og social aktivitet.
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Studerende pa Samfundsvidenskab arbejder mest ved siden af studiet
En gennemsnitsstuderende pa Syddansk Universitet bruger 10,5 time om ugen pa erhvervsarbejde. Studerende
pa Samfundsvidenskab bruger ca. 13 timer, studerende pa Humaniora og Naturvidenskab og Teknik bruger
henholdsvis 9 og 10 timer, mens studerende pa Sundhedsvidenskab bruger 8 timer.

Naturvidenskabsstuderende bruger mest tid pa studierne
Sammenlagt har en gennemsnitsstuderende pa Syddansk Universitet en arbejdsuge pa 44 timer fordelt pa 38 pet.
pa campus, 38 pet. pa hjemmearbejde og 24 pet. pa erhvervsarbejde.
De studerende pa Naturvidenskab og T eknik har den hengste arbejdsuge pa 49 timer, mens studerende pa
Sundhedsvidenskab, Samfundsvidenskab og Humaniora alle har en arbejdsuge pa 42 timer.

T abel 2.1. Procentvis fordeling af studerendes tidsforbrug.
Fakultet

Campus

Erhvervsarbejde

Hjemme

I alt

27

19

100

Samfundsvidenskab 42

40

18

100

Sundhedsvidenskab

34

35

31

100

Humaniora

34

42

24

100

N aturvidenskab og 54
Teknik

6

---- -

--------------------------------------------------

Syddansk Universitets evaluering at studerendes undervisningsmilj0 2004

3. Fysiske forhold
I unders0gelsen unders0ges f0lgende fYsiske milj0er: Auditorier, klasserum/undervisningslokaler, terminal
Icomputerrum, la:sesale, grupperum, opholds- og gangarealer.
Der sp0rges til fulgende parametre:
•

st0j,

•

darlig belysning,

•

darlig lyd og akustik,

•

for lay temperatur,

•

skiftende temperatur,

•

for h0j temperatur,

•

tra:k,

•

darlig luft og indelukkethed,

•

t0r luft,

•

statisk elektricitet,

•

darlige stole,

•

darlige borde,

•

manglende bordplads,

•

manglende siddeplads,

•

utilstra:kkelig reng0ring,

•

ri~ge

•

manglende tavIe, kridt og lign. (kun i grupperum).

fungerende AV-udstyr (kun i auditorier, klasserum og undervisningslokaler),

De forskellige parametre blev malt i fire oplevelsesniveauer: altid, ofte, sja:ldent og aldrig. Idette afsnit beskrives
det generelle oplevelsesniveau af de_ problematiske parametre indenfor hvert milj0. AIle parametre er na:vnt i bilag
1. 1

1

Hvis mere end halvdelen af svarene falder ud som "altid" eller "ofte" for en given parameter betragtes det som et problem.
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3.1. Fysiske forhold og sikkerhed i laboratorierne
Af de 18 pet. af de studerende, som svarede ja til benyttelse af laboratorier i forarssemesteret 2004 var 80 pet.
naturvidenskabelige, 15 pet. sundhedsvidenskabelige, 4 pet. hurnanistiske og 1 pet. samfundsviden-skabelige
studerende.

Overvejende tilstrrekkelig sikkerhedsintroduktion pa Naturvidenskab og T eknik
69 pet. af de studerende indskrevet pa Naturvidenskab og Teknik anvender et eller flere laboratorier i
forarssemesteret 2004. Af dem arbejder 44 pet. kun i laboratorier i forbindelse med 0velseskurser, 26 pet. alene i
forbindelse med projektarbejde og 31 pet. i forbindelse med bade 0velseskurser og projektarbejde.

Af studerende, $Om arbejder i laboratoriet i forbindelse med projektarbejde, arbejder 29 pet. hver dag i
laboratoriet, 42 pet. flere gange om ugen, 18 pet. flere gange om maneden og 10 pet. sjreldnere. 45 pet. arbejder
med farlige biologiske proeesser eller kemikalier. 83 pet. ved hvor de skal henvende sig, hvis de har sp0rgsmaI
angaende sikkerheden i laboratoriet.

Af de studerende, der arbejder i laboratoriet i forbindelse med 0velseskurser og projekt arbejde, mener 79 pet., at
de har faet introduktion til sikkerheden i laboratoriet. 51 pet. mener denne introduktion har vreret fuldt ud
tilstrrekkelig, mens 44 pet. kun i nogen grad finder den tilstrrekkelig. 68 pet. mener de er blevet introdueeret til
sikkerhedsudstyrets plaeering i laboratoriet. Af dem mener 53 pet. introduktionen var god, mens 43 pet. mener
den var middel. Generelt mener 57 pet., at sikkerheden i laboratoriet er god, mens 39 pet. mener den er middel.

32 pet. er af den opfattelse, at deres medstuderende overholder de fastlagte sikkerheds besemmelser, mens 66 pet.
i nogen grad mener, at de medstuderende overholder sikkerhedsbestemmelserne.

Overvejende tilstr::ddcelig sikkerhedsintroduktion pa Sundhedsvidenskab

13 pet. af studerende indskrevet pa Sundhedsvidenskab anvender laboratorier i forarssemesteret 2004. Af dem
arbejder 83 pet. alene i forbindelses med 0velseskurser i laboratoriet, 12 pet. alene i forbindelse med
projektarbejde og 5 pet. i forbindelse med begge.
8 pet. af de studerende, der arbejder med projektarbejde kommer i laboratoriet hver dag. 17 pet. kommer der

flere gange om ugen, mens 33 pet. kommer der flere gange ommaneden. Ingen af de adspurgte arbejder med
farlige biologiske proeesser eller kemikalier. Halvdelen ved hvor de skal henvende sig hvis de har sp0rgsmaI
angaende sikkerheden i laboratoriet. Af disse studerende mener nresten halvdelen, at de har faet introduktion til
sikkerheden i laboratoriet inden start af et 0velseskursus. 65 pet. mener at denne introduktion har vreret fuldt ud
tilstrrekkelig, mens 35 pet. i nogen grad finder introduktionen tilstrrekkelig. 31 pet. mener at de er blevet
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introdueeret til sikkerhedsudstyrets plaeering i laboratoriet. M dem mener 61 pet. introduktionen var god, mens
30 pet. mener den var middel.
Generelt opfatter 58 pet. at sikkerheden i laboratoriet er god, mens 42 pct. mener den er middel. 42 pet. af de
studerende mener at deres medstuderende overholder de fastlagte sikkerhedsbestemmelser, mens over halvdelen
kun i nogen grad mener at de medstuderende overholder sikkerhedsbestemmelserne.

Fysisk milj0 i laboratorierne

St@j pa Naturvidenskab og Teknik
Der er en overvejende aldrig eller sjreldent oplevelse af st0j. Dog mener 31 pct., at der ofte er st0j og 10 pet.,
oplever altid st0j. Pa Sundhedsvidenskab er de tilsvarende tal 10 pet. og 2 pet.

Darlig luft og indelukkethed
Naturvidenskabsstuderende oplever ofte (40 pct.) eller altid (11 pct.) problemer med darlig luft og indelukkethed
i laboratorierne. Pa Sundhedsvidenskab er de tilsvarende tal 35 pet. og 8 pet.

Ubehagelig lugt
Nresten 40 pct. af de studerende pa Naturvidenskab og Teknik oplever ofte og 10 pet. oplever altid en ubehagelig
lugt. Pa Sundhedsvidenskab er de tilsvarende tal2? pet. og 12 pet.

Utilstrtekkelig udsugning
24 pet. af de studerende pa Naturvidenskab og Teknik oplever ofte utilstrrekkelig udsugning, mens 3 pet. altid er
generet af den manglende udsugning. Pa Sundhedsvidenskab er de tilsvarende tal 22 pct. og 7 pet.

Darlige stole
31 pet. af de studerende pa Naturvidenskab og Teknik oplever ofte darlige stole i laboratorierne, mens 17 pet.
oplever det hver'gang. Pa Sundhedsvidenskab er det tilsvarende tal 22 pet. og 6 pct.

Manglende bordplads
Der opleves altid (15 pct.) eller ofte (39 pet.) mangel pa bordplads hos naturvidenskabsstuderende. 29 pct. af de
studerende pa Sundhedsvidenskab oplever ofte manglende bordplads, mens 12 pet. oplever det altid.
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Manglende siddepladser
38 pet. af de studerende pa Naturvidenskab og Teknik oplever ofte manglende siddepladser i laboratorierne,
mens 10 pet. altid oplever det. Pa Sundhedsvidenskab er det tilsvarende tal 30 pet. og 10 pet.

3.2. Auditorier
Ca. halvdelen af, de studerende, der valgte at svare pa sp0rgeskemaet bruger auditorier i forarssemesteret 2004.
49 pet. i Odense, 65 pet. i Esbjerg, 58 pet. i Flensborg, 25 pet. i Kolding og 57 pet. i S0nderborg.

St(Jj i Flensborg, Odense og Kolding
I auditorierne pa de jyske eampusser opleves st0j aldrig eller sjreldent, med undtagelse af Flensborg og Kolding. I
Flensborg oplever over 40 pet. ofte og 12 pet. altid st0j. I Kolding oplever 45 pet. ofte og 8 pet. altid st0j. I
Odense oplever 41 pet. ofte st0j, mens 4 pet. altid oplever st0j.

Problemer med lyd og akustik i Odense og Flensborg
I Esbjerg, Kolding og S0nderborg opleves sjreldent eller aldrig darlig akustik. Modsat Flensborg og Odense som
oplever ofte og altid darlig akustik. I Flensborg oplever 44 pet. ofte og 13 pet. altid darlig akustik. I Odense
oplever 46 pet. ofte og 10 pet. altid darlig akustik i auditorierne.

For koldt i S(Jnderborg og Odense
I Kolding, Esbjerg og Flensborg er temperaturen passende. Den opleves aldrig eller sjreldent for lay, for h0j eller
for skiftende. I S0nderborg oplever over halvdelen af de studerende dog ofte, at temperaturen er lay, og 7 pet.
oplever, at den altid er for lay.
I Odense opleves temperaturen overvejende for lay. 54 pet. oplever ofte eller altid, at temperaturen for lay, mens
22 pet. oplever at temperaturen altid eller ofte er for h0j. Temperaturen opleves ikke som skiftende.

Indelukket i Odense
Der er umiddelbart ikke problemer med indelukket luft pa jyske eampusser, mens der i Odense er 56 pet., der
ofte eller altid oplever indelukket luft.

Darlige stole i Kolding og S(Jnderborg
I Odense, Flensborg, Esbjerg opleves sjreldent eller aldrig darlige stole. I Kolding og S0nderborg opleves ofte og
altid darlige stole.
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Manglende bordplads i Esbjerg, Kolding, Flensborg og Odense
I S0nderborg opleves aldrig eller sja:ldent for lidt bordplads, modsat Esbjerg, Kolding, Flensborg og Odense. Her
opleves altid og ofte manglende bordplads.

3.3. Klasserum/Undervisningslokaler
I alt 82 pet. af de studerende, der valgte at svare pa sp0rgeskemaet bruger klasserum og undervisningslokaler i
forarssemesteret 2004. 82 pet. i Odense, 79 pet. i Esbjerg, 70 pet. i Flensborg, 88 pet. i Kolding og 73 pet. i
S0nderborg.

God temperatur pa Syddansk Universitet:
Der er aldrig eller sja:ldent en oplevelse af for lay, for h0j eller for skiftende temperatur pa Syddansk Universitet.
Dog oplever 48 pet. af de studerende i Esbjerg ofte skiftende temperaturer.

Indelukkethed i Odense, Kolding, Esbjerg og Flensborg
I Odense, Kolding, Esbjerg og Flensborg er der ofte og altid en oplevelse af darlig luft/indelukkemed.

Darlige stole i Esbjerg og Sonderborg
I Odense, Flensborg og Kolding er stolene overvejende gode. I Esbjerg og S0nderborg opleves ofte eller altid
darlige stole.

Problemer med A V-redskaber i Esbjerg
Pa Syddansk Universitet opleves aldrig eller sja:ldent problemer med AV-redskaber, dog oplever 40 pet. af de
studerende i Esbjerg ofte problemer.
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3.4. Terminal-I computerrum
I alt 68 pet. af de, der valgte at svare pa sp0rgeskemaet brugte terminal- og eomputerrum i forarssemesteret 2004.
67 pet. i Odense, 88 pet. i Esbjerg, 59 pet. i Flensborg, 67 pet. i Kolding og 72 pet. i S0nderborg.

St(Jj i Kolding
I Kolding opleves ofte eller altid st0j. I Odense og Esbjerg er der stort set lige mange som altid eller ofte og
sjreldent eller aldrig oplever st0j, mens S0nderborg og Flensborg aldrig eller sjreldent oplever st0j.

For varmt i Kolding
Der er aldrig eller sjreldent en oplevelse af for lay, for h0j eller for skiftende temperatur pa Syddansk Universitet,
dog med en undtagelse i Kolding. Her opleves ofte eller altid en for h0j temperatur.

Darlig luft og indelukkethed
Pa Syddansk Universitet opleves luften ofte eller altid darlig og indelukket. Dette er isrer markant i Odense,
Esbjerg og Kolding.

Darlige stole pa Humaniora
Pa Syddansk U niversitet opleves aldrig eller sjreldent darlige stole, men stolene opleves ofte eller altid darlige hos
studerende indskrevet ved det humanistiske fakultet.

Manglende bordplads i Esbjerg
I Esbjerg opleves ofte eller altid manglende bordplads. Det modsatte billede ses

Flensborg, Kolding og

S0nderborg.

3.5. Problemfrie lresesale
I alt 65 pet. af de, der valgte at svare pa sp0rgeskemaet, benytter sig af en lresesal en eller flere gange om ugen i
forarssemesteret 2004. 63 pet. i Odense, 68 pet. i Esbjerg, 83 pet. i Flensborg, 70 pet. i Kolding og 72 pet. i
S0nderborg.

Der er ingen overvejende negative tilkendegivelser omkring de fysiske forhold pa lresesalene pa nogle af de fern
eampusser.
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God plads pa lresesalene
Der er god plads pa lresesalene pa de jyske campusser. Mere end 90 pct. af de studerende oplever sjaddent eller
aldrig, at der ikke er plads. I Odense er tallet ca. 70 pct.
Dette m0nster ses ogsa pa fakultetsniveau. Dog er det bemrerkelsesvrerdigt, at ca. 40 pet. af de studerende pa
Sundhedsvidenskab ofte eller altid oplever, at lresesalene er optaget, hvorimod tallet pa de evrige fakulteter ligger
omkring 20 pet.

3.6. D£rlig luft i grupperummene i Senderborg og Esbjerg
I alt 37 pet. af de, der valgte at svare pa spergeskemaet benytter sig af grupperum en eller flere gange ugentligt i
forarssemesteret 2004. 35 pet. i Odense, 84 pet. i Esbjerg, 34 pet. i Flensborg, 31 pet. i Kolding og 42 pct. i
Senderborg.
Generelt opleves der ikke problemer med de nrevnte parametre i grupperumme pa Syddansk Universifet.

Darlig luft og indelukkethed i S¢nderborg og Esbjerg
Der er overvejende aldrig eller sjreldent problemer med darlig luft og indelukkethed pa Syddansk Universitet.
Dog oplever ca. halvdelen af de studerende i S0nderborg og Esbjerg ofte eller altid dariig luft.

T rrengsel i grupperummene i Odense og Esbjerg
Nresten 70 pet. af de studerende i Odense oplever, at grupperummene ofte eller altid er optagede. Pa de jyske
eampusser er der ikke den samme oplevelse, om end 40 pet. af de studerende i Esbjerg ofte oplever, at
grupperummene er optaget.
Studerende fra Humaniora, Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab oplever ofte eller altid at grupperum er
optaget. Dette er mest udprreget for Sundhedsvidenskab, hvor nresten 60 pet. ofte og 22 pet. altid oplever
optagede grupperum. Studerende fra Naturvidenskab og Teknik oplever sjreldent eller aldrig optagede
grupperum.
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