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SMU-handlingsplaner for Det Naturvidenskabelige Fakultet 2019 
 

Det Naturvidenskabelige Fakultet 
Hvilket fakultet eller specifik uddannelse vedrører følgende tiltag?  

Er det gældende for hele fakultetet eller er det udarbejdet i det enkelte studienævn?  
Tematik  

Under hvilket 
tema i spørge-
skemaet er der 
identificeret en 
relevant pro-
blematik? 

Udfordring 
Hvilken udfordring drejer 
det sig om? Hvad har de 
studerende givet udtryk 
for er et problem? 

Beskrivelse af indsats 
Hvilket tiltag initieres for 
at løse problemstillin-
gen? Hvilke handlingstil-
tag eksisterede i forve-
jen, kan disse forbedres 
og/eller kommer der helt 
nye tiltag på området? 

Formål 
Hvilken effekt 
regnes eksiste-
rende og eventu-
elle fremtidige 
handlingstiltag at 
have af betyd-
ning for løsning 
af problemstillin-
gen? 

 

Status og op-
følgning 
Hvornår startes 
der op på at 
iværksætte for-
bedringer og 
hvornår forven-
tes målet op-
nået? Hvornår 
følges der op på 
handlingstilta-
get? Husk både 
en startdato og 
en slutdato på 
tiltaget. 

Ansvarlig 
Hvem kan 
de stude-
rende kon-
takte for at 
høre mere? 
 

Supple-
rende 
be-
mærk-
ninger 
Er der 
yderli-
gere re-
levante 
kom-
menta-
rer de 
stude-
rende 
kan 
læse 
om-
kring 
hand-
lingstil-
taget? 

Status august 2020 

Trivsel og 
stress 

 

Biomedicin samt Biokemi 
og Molekylær Biologi 
 
Mere end 20% af de stu-
derende på Biomedicin 
samt Biokemi og Moleky-
lær Biologi føler sig 
stressede både i 

BMBs undervisningsud-
valg vil indgå et samar-
bejde med trivselsvejled-
ning, med henblik på en 
dybere forståelse af pro-
blemstillingen, hvilket 
forhåbentlig kan føre til 
konkrete bud på 

Mindsket stress 
blandt stude-
rende 

Opstart efterår 
2019 med infor-
mation ved PI 
møder og insti-
tutforum. Spør-
geskemaunder-
søgelse og kon-
takt med 

BMB, 
Brage S. 
Andresen 

 Personalet på BMB er blevet 
gjort opmærksom på trivsels-
vejledningen. Grundet Corona 
situationen i foråret 2020, er 
spørgeskemaundersøgelsen 
endnu ikke foretaget. Vi har 
dog, i samarbejde med BMBs 
fagråd CFO, gennemført en 
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hverdagen og til eksa-
men. 

handlinger. BMB vil også 
selv lave en spørgeske-
maundersøgelse vedr. 
stress blandt de stude-
rende, for at få en dy-
bere forståelse af, hvad 
der stresser dem. Vi vil 
også gøre trivselsvejled-
ninger mere synlig for in-
stituttets personale, så 
de kan hjælpe de stude-
rende det rette sted hen, 
hvis de opdager stress 
symptomer. 

trivselsvejled-
ning i forår 
2020. 

undersøgelse af de studeren-
des trivsel under Corona ned-
lukningen. Derudover ned-
sættes der fokusgrupper for 
de nye studerende i efteråret 
2020, ligesom fakultetet har 
startet et projekt op omkring 
de studerendes trivsel, der er 
støttet af Uddannelses- og 
Forskningsministeriet. 

Fysik 
 
Der er sket en stigning i 
stress-symptomerne hos 
fysikstuderende i forhold 
til 2017. 35% føler 
stress-symptomer og af 
disse er den største del 
relateret til stress som 
kommer af forventninger 
til dem selv. Dernæst af 
forventninger fra studiet. 
 

Inden semesterstart vil 
det blive præciseret for 
hver underviser, at der 
skal lægges læseplaner 
op på Black Board. Desu-
den skal hver underviser 
præcisere hvad kravene 
er til eksamen. 
  

Formålet med 
handlingsplanen 
er at minimere 
stresspåvirknin-
ger. 

Handlingsplanen 
sættes i gang 
med start fra se-
mesteret E20 og 
sluttes ved næ-
ste SMU 2021.   

Uddannel-
sesansvar-
lig for Fy-
sik, Tho-
mas Ryttov 

 Følgende mail er af Thomas 
Ryttov sendt til fysikundervi-
serne: 
 
Dear all physics teachers, 
In the “studiemiljø un-
dersøgelse 2019” a significant 
portion of the physics stu-
dents indicated that they 
were stressed. In order to 
help them to easier times I 
have to ask the following of 
you: 
 
1) Please upload a clear lec-
ture plan for how your course 
will run in the next semester. 
This will make it easier for 
them to plan their studies for 
the semester and therefore 
hopefully lead to less stress.  
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2) Please also make it clear to 
them what is expected at the 
end of the course for the 
exam. How well should they 
master it and specifically 
what is the curriculum.  
 
Both of these things should 
be communicated to them via 
blackboard. 

Biologi 
 
Stress hos biologistude-
rende i dagligdagen  
 

Tidligere: ingen specielle 
tiltag. Vi vil forsøge at 
italesætte stress ved stu-
die-introduktionen og 
ved vejle-der-samtaler 
under bachelor- og kan-
didatspecialer.  
 

Tiltaget kan for-
håbentlig gøre 
student og vejle-
der mere bevid-
ste om proble-
met  
 

Start: februar 
2020  
Det forventes at 
tiltaget er per-
manent  

Biologis 
undervis-
ningsud-
valg 

 Med start februar 2020 er det 
klart, at nedlukning (CO-
VID19) havde en stor indvirk-
ning på semesterets udform-
ning og har nærmest skabt 
særskilt grobund for potentiel 
stress blandt de studerende, 
ved siden af de udfordringer 
studerende havde meldt ind.  
 
Dagsordenen blev ændret for 
os alle i foråret. Vejledere for 
projektstuderende har for-
søgt at bevare kontakten til 
deres studerende og det vil 
de selvfølgelig blive ved med, 
uanset om fremtiden byder 
på ”alternativ” undervisning 
grundet COVID19.  
 
Uformelle snakke kan også 
have en positiv effekt, men 
det er ikke sket via en koordi-
neret indsats på instituttet, 
men mere på baggrund af 
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den enkelte undervisers initi-
ativ. Opprioriter koordinering 
af semestrene i relation til 
placering af afleveringer, tests 
og timer, kurserne imellem. 
Men det er et generelt pro-
blem på NAT, og passer må-
ske godt ind i det som hoved-
arbejdsmiljøudvalget udleder 
af den samlede status.  
 

Alle uddannelser 
 
Det er uklart hvad de 
studerende konkret me-
ner, når de svarer på 
dette spørgsmål 

Der udføres kvalitative 
interviews med institut-
ternes fagråd for at få 
flere nuancer på svarene 
om stress 

Dette skal gerne 
danne grundlag 
for mere målret-
tede handlinger 

Tiltaget starter i 
efteråret 2019. 
Svarene bruges 
til bedre forstå-
else af stress ge-
nerelt og i kon-
krete handlepla-
ner 

Fakultetets 
studieleder 

 Interviews med alle fakulte-
tets fagråd er gennemført. 
Resultaterne har bidraget til 
et nyt projekt om forbedring 
af studieadministrative pro-
cesser, herunder skema og 
kursusbeskrivelser.  

Matematik, Anvendt ma-
tematik og Datalogi 
 
Mindske antallet af 
stressede studerende på 
IMADA 

Der er ændret i studie-
forløbet på Datalogi og 
delvis også på matema-
tik/anvendt matematik.  
Der skal fortsat være fo-
kus på at undervisere 
lægger planer for kur-
set/opgaver i starten af 
semestret. Man vil desu-
den undersøge om 
FF500 kan indeholde 
mere studieteknik. 

Mindske antallet 
af stressede stu-
derende 

Inden næste 
SMU 

IMADAs 
undervis-
ningsud-
valg 

 Fortsat fokus på at nye under-
visere bliver informeret om 
vigtigheden af, at der bliver 
lagt planer for evt. opgaver på 
Blackboard i starten af seme-
stret. 
FF500 er blevet delt op i 
MM500 og DM500, og kan 
derfor bedre tilrettes de en-
kelte uddannelser.  I DM500 
er der indlagt flere Datalogi-
rettede aktiviteter, som fx in-
tro til Linux. 
MM500 tilrettes fra næste år. 
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Farmaci 
 
40 % Farmaci-stude-
rende oplever stress-
symptomer i forbindelse 
med eksamen. 24 % op-
lever stress-symptomer 
både i dagligdagen og i 
forbindelse med eksa-
men. 

Stresssymptomer i for-
bindelse med eksamen 
kan forventes.  
Det er problematisk, at 
der er ¼ af de stude-
rende, som også føler sig 
stresset i hverdagen. 
 
Studieordningen på ba-
cheloruddannelsen er 
ændret fra september 
2020 for at skabe en lige 
fordelt arbejdsbelastning 
mellem 1. og 2. år. 
Endvidere justeres 1. 
studieår med henblik på 
at undgå fragmentering i 
uddannelsen og skabe 
mere direkte farmaceu-
tisk indhold. 
 
Man vil gå i dialog med 
studie- og trivselsvejled-
ningen om at hjælp med 
redskaber til håndtering 
af stress. 

Ved et skabe 
større sammen-
hæng mellem ud-
dannelsens fag 
og en lige fordelt 
arbejdsbelast-
ning på uddan-
nelsen forventes 
det, at stress-
symptomerne for 
de studerende i 
dagligdagen kan 
nedbringes. 
 
Det formodes, at 
mindre stress i 
dagligdagen kan 
mindske stress 
ved eksamen. 

Startede i 2018 
og forventes 
fuldt implemen-
teret fra sep-
tember 2020. 

Studiele-
delsen/stu-
dienævnet 
på Farmaci 
kan kon-
taktes ved 
faglige 
spørgsmål 
om uddan-
nelsen 

 Studieordningsændringer er 
implementeret og bliver gæl-
dende for studerende med 
optag 2020. Det er især over-
gang fra 1. til 2. studieår, som 
har været en stor udfor-dring. 
Implementeringen af STO føl-
ges. 
Der bliver arbejdet med at til-
passe/gennemtjekke skemaer 
for at fordele arbejds-byrden 
bedst muligt over semestre. 
Der er dog be-grænsninger, 
hovedsageligt pga. af begræn-
set laborato-rieplads. 

Farmaci 
 
13 % angiver, at de per-
sonligt har været udsat 
for krænkende adfærd 
og/eller diskrimination i 
forbindelse med sit stu-
die. Flere studerende an-
giver, at de oplever 

Studienævnet ønsker, at 
ledelserne på NAT og 
SUND gør underviserne 
opmærksomme på pro-
blemet med diskrimina-
tion. 
 
Der laves information til 
de studerende på 

I SMU’en ligger 
farmaci højere på 
dette parameter 
end de øvrige ud-
dannelser  
på NAT og SUND. 
Ved næste stu-
diemiljøundersø-
gelse vil farmaci 

Opstartes i 
2019. Opfølg-
ning ved studie-
miljøundersø-
gelsen i 2021. 

Farmacis 
studiele-
delse og 
studie- og 
trivselsvej-
ledningen. 

 Der er oprettet link til kon-
taktsiden vedr. krænkende 
adfærd fra hjemmesiden på 
kandidatudddannelsen: 
https://mitsdu.dk/da/mit_stu-
die/kandidat/farmaceut_kan-
didat/faglig_vejleder 
 
Der ønskes oprettet et lig-
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diskrimination fra under-
visere. 

hjemmesiden, hvor de 
kan søge hjælp, hvis de 
oplever krænkende ad-
færd. 

ligge på samme 
lave niveau som 
de øvrige uddan-
nelser på NAT og 
SUND. 
 

nende link på hjemmesiden 
på bacheloruddannelsen (Stu-
dievejledningen/Søg hjælp). 
https://mitsdu.dk/da/vejled-
ning/kraenkende_adfaerd  
 
Studienævnet vil følge op ved 
næste SMU. 

Kemi 
 
På Kemi/Medicinalkemi 
har 4 af 51 besvarende 
studerende (kemi – 0/8 
medicinalkemi), svaret, 
at de har været udsat for 
krænkende adfærd un-
der deres studium. En 
studerende nævner spe-
cifikt sexisme i fritekst-
feltet, mens en anden 
studerende nævner, at 
vedkommende blev klan-
dret for ikke at have afle-
veret en opgave, selv om 
det var kendt, at 
han/hun har en depres-
sion.  
 

Der er allerede fokus på 
krænkende adfærd på in-
stituttet FKF, og speci-
fikke cases er blevet dis-
kuteret på sektionsmø-
der i efteråret 2019. Der 
bliver gjort opmærksom 
på, at krænkende adfærd 
i forbindelse med under-
visning selvsagt også er 
aldeles uacceptabelt. 

Undervisere for-
ventes at være 
opmærksomme 
på, at forskellige 
personer har for-
skellige grænser, 
og at man altid 
skal være op-
mærksom på, om 
man overskrider 
andres grænser. 
Dette gælder 
selvfølgelig helt 
generelt og ikke 
kun i forbindelse 
med undervis-
ning. 

Handlingen er 
igangsat, og det 
forventes, at der 
løbende følges 
op på institutni-
veau. 

Kemis ud-
dannelses-
ansvarlige 
Michael 
Petersen 

 Som nævnt er problemet med 
krænkende adfærd blevet be-
handlet på sektions- og insti-
tutniveau. 
Vi er, som altid, opmærk-
somme på kursusevaluerin-
ger. 

Studieaktivitet 
 

Alle uddannelser 
 
Det er uklart hvordan de 
studerende svarer på 
spørgsmålet om hvor 
meget tid de bruger på 
deres studie 

Der udføres kvalitative 
interviews med institut-
ternes fagråd for at få 
flere nuancer på svarene 
om studieaktivitet 

Dette skal gerne 
danne grundlag 
for mere målret-
tede handlinger 
hvor nødvendigt 
samt en bedre 
forståelse for 

Tiltaget starter i 
efteråret 2019. 
Svarene bruges 
til bedre forstå-
else af stress ge-
nerelt og i kon-
krete 

Fakultetets 
studieleder 

 Interviews med alle fakulte-
tets fagråd er gennemført. 
Resultaterne har bidraget til 
at forstå hvordan de stude-
rende svarer på spørgsmålet 
om studietid. En hovedpointe 
var, at den studerende 
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baggrunden for 
disse svar i den 
generelle drøf-
telse af samme 
 

handleplaner generelt ikke bruger meget 
tid på spørgsmålet. Man ser 
på hvilke timer man har i sit 
skema og lægger noget forbe-
redelse oveni. 

Matematik, Anvendt ma-
tematik og Datalogi 
 
Det gennemsnitlige 
timeforbrug på Anvendt 
matematik, datalogi og 
matematik er faldende 

Der skal foretages en for-
ventningsafstemning ved 
forskellige informations-
arrangementer. 

Man skal  
1) understrege 
overfor ansvar-
lige for div. ar-
rangementer, at 
de skal gøre op-
mærksom på 
problemstilling.  
2) tjekke de eksi-
sterende data for 
at kunne gen-
nemskue hvor-
dan arbejdsbe-
lastningen forde-
ler sig. Evt. bede 
om yderligere 
data. 
3) Spørge ind til 
hvor meget tid 
de studerende 
bruger på ikke 
studierelateret 
arbejde om ugen. 
 

Inden næste 
SMU 

IMADAs 
undervis-
ningsud-
valg og ou-
treach-
gruppe 
 
 

 Pga. nedlukningen har det 
ikke været muligt at frem-
skaffe informationer fra de 
studerende.  
Pga. undervisningssituationen 
i foråret og efteråret, har der 
ikke været, og vil ikke være, 
ressourcer til at gennemgå 
evt. data. 

Information 
om fag og stu-
die 

Alle uddannelser 
 
Det er uklart, hvad de 
studerende konkret me-
ner, når de svarer på 
spørgsmålene om de 

Der udføres kvalitative 
interviews med institut-
ternes fagråd for at få 
flere nuancer på disse 
svar 

Svarene integre-
res i fakultetets 
nye projekt sam-
skabelse, hvor 
formålet er at 
identificere 

2019-2021 Fakultetets 
studieleder 

 Interviews med alle fakulte-
tets fagråd er gennemført. 
Dette har skabt større klarhed 
ift. hvilke informationer den 
studerende mangler. 
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oplever tilfredsstillende 
information om deres 
fag og studie 
 

områder på det 
studieadministra-
tive område, der 
kan gøres mere 
smidige 

Matematik, Anvendt ma-
tematik og Datalogi 
 
Flere IMADA-studerende 
skal vide, hvor de kan 
finde vejledning 
 

Der informeres ved alle 
informationsarrange-
menter på IMADA om, 
hvor man kan få vejled-
ning 

  IMADAs 
undervis-
ningsud-
valg og ou-
treach-
gruppe 

 De studerende informeres 
ved studiestart og ved pizza-
møder. 

Generelt  Fysik 
 
Fysik-studerende beskri-
ver problemer med TEK-
kurser. De studerende vil 
hellere have fysikkurser. 

Problemstillingen er 
umiddelbart løst. Studie-
strukturen er ændret så-
ledes at der ikke tages 
TEK-kurser længere på 2. 
og 3. studieår. ”clean-
room microfabrication” 
tages ikke længere for 
eksempel. 
 
Omvendt er 1. året lagt 
sammen med TEK men 
her deles undervisningen 
med Fysik således de fø-
ler sig lige så meget på et 
fysikkursus. Desuden in-
deholder 1. året nu mere 
eksperimentel fysik og 
imødekommer derfor 
andre problemstillinger.  
 

2. og 3. år består 
af fysikkurser 
samt valgfrie kur-
ser, og dette lø-
ser problemet 

 Uddannel-
sesansvar-
lig for fysik, 
Thomas 
Ryttov 

 Problemet løst som allerede 
beskrevet. 
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Det sociale fæl-
lesskab 

Matematik, Anvendt ma-
tematik og Datalogi 
 
IMADA-studerende øn-
sker større følelse af at 
være en del af et fælles-
skab  
 

IMADA Talks, ændret 
studiestart, flere tutorer 
tilknyttet IMADA 
 
Fagrådet vil opfordre til, 
at de studerende er op-
mærksomme på at være 
mere inkluderende. 

Stærkere følelse 
blandt stude-
rende af at være 
en del af fælles-
skab 

Inden næste 
SMU 

IMADAs 
undervis-
ningsud-
valg 

 • IMADA Talks er igangsat. 
• Flere tutorer kommer 

nu fra IMADA 

De fysiske ram-
mer 

Biologi 
 
Indeklima. 
Fyldte lokaler uden mu-
lighed for frisk luft giver 
trivselsproblemer for 
både studerende og un-
dervisere 

Mulighederne for at flere 
vinduer kan åbnes i un-
dervisningslokalerne skal 
undersøges og imple-
menteres for at forbedre 
indeklimaet.  
 

At bidrage til de 
studerendes op-
levelse af at stu-
dere på et uni-
versitet med 
plads og rum til 
både faglige og 
sociale aktiviteter 
og derigennem 
bidrage til, at den 
generelle til-
fredshed og for-
nemmelse af at 
høre til øges. 
Dels for at øge 
den generelle 
trivsel, dels for at 
nedbringe risi-
koen for frafald 
samt øge de stu-
derendes sociale 
udbytte  
 

Igangsættes 
2019. Opfølg-
ning ved næst-
kommende stu-
diemiljøunder-
søgelse i 2021 

Biologis 
uddannel-
sesansvar-
lige videre-
giver disse 
ønsker til 
teknisk ser-
vice 

 De fysiske rammer har været 
svære for os at følge op på, 
for vi har jo været sendt 
hjem.  
 
Fyldte lokaler og hvad der 
måtte være i de lokaler af 
muligheder for udluftning 
osv. er ikke noget vi kan på-
virke, da vi hverken booker lo-
kalerne til undervisning, og vi 
heller ikke er dem der bygger 
lokalerne eller bestemmer 
udstyr  
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