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Undervisningsmiljøundersøgelse 2017

Om undersøgelsen
Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering det sociale, psykiske, fysiske og æstetiske miljø for
de studerende.
Undersøgelsen blev gennemført i sidste halvdel af marts 2017
Undersøgelsen er lovpligtig, og den skal gennemføres mindst hvert tredje år. Det ligeledes fastsat i
loven, at evalueringen skal omfatte det sociale, psykiske, fysiske og æstetiske miljø for de
studerende.
I undersøgelsen er der tre dimensioner, det fysiske, det æstetiske og det psykiske studiemiljø, i et
vist omfang blandet sammen. I definitionerne af de 3 dimensioner følger undersøgelsen
lovgivningen forklaringer samt Dansk Center for Undervisningsmiljø’s udfoldelse af lovgivningen.
DCUM er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre et godt
undervisningsmiljø.
De tre dimensioner skal forenklet sagt forstås sådan:
•
•

•

Det fysiske undervisningsmiljø handler om sundhed, ergonomi, indeklima og
sikkerhedsmæssige forhold
Det æstetiske undervisningsmiljø handler om hvordan de studerende oplever og påvirkes
af noget, gennem den måde, hvorpå det føles, ser ud, smager, lyder eller lugter. Det
omfatter altså spørgsmål som: Inviterer rummene og rammerne til en speciel pædagogisk
eller læringsmæssig adfærd? Kan man aflæse hvad der skal foregå i rummet, Støtter de
fysiske rammer en positiv adfærd? Inviterer møblerne og indretningen til socialt samvær?
Hjælper udsmykningen med til at tilføre rummene en bestemt glød eller stemning, noget
der skaber en speciel identifikation eller sammenhæng mellem de forskellige rum. Skaber
rummets farver en god atmosfære?
Det psykiske undervisningsmiljø drejer sig grundlæggende om, hvordan de studerende
trives med hinanden, deres lærere og de faglige krav og udfoldelsesmuligheder i
undervisningen. Har man venner på sin uddannelse? Bliver man mobbet? Har man et godt
forhold til underviserne? Føler man sig ensom? Er der en god omgangstone? Føler man sig
tryg? Har man indflydelse på sin egen hverdag? Er man stresset?

Alle dimensioner er rettet mod såvel indlæring som tryghed og velvære. Fx bidrager et godt
psykisk undervisningsmiljø til fællesskab, tryghed, tillid, motivation, variation og udfordringer. Det
er væsentlige forudsætninger for en positiv identitetsdannelse samt personlig og faglig udvikling.
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Sprog

Samlet status

Tabellen læses sådan:
• Undersøgelsen er sendt ud til 1026 studerende
• 578 studerende har ikke svaret
• 421 har gennemført undersøgelsen
Vi formoder, at studerende i praktik (4. og 7. semester) udgør en betydelig del af de
578 studerende, der ikke har svaret. I foråret 2017 havde IBA 379 studerende i
praktik.
Undersøgelsen er sendt til såvel danske som internationale studerende.
Svarene er uegalt fordelt på uddannelserne.
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Respondenterne
Hvilken uddannelse går du på?

Er du mand eller kvinde?

Hvor gammel er du?
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Hvor længe har du boet i Kolding

Hvor bor du? - Postnummer

Antal svar

1813-2880

5

5000-5750

25

6040-6070

3

6100-6760

40

7000-7190

55

7200-7400

4

8700-8763

5

24939

1

Hvor mange sociale aktiviteter på akademiet har du deltaget i det seneste år?
Med sociale aktiviteter tænker vi f.eks. på fredagsbar, sportsaktiviteter,
filmaften, IBA fester.

Det er i stor udstrækning de internationale studerende, der deltager i sociale arrangementer af
denne type. Blandt de danske studerende har over halvdelen af de studerende oplyst, at de ikke
har deltaget i noget socialt arrangement. Fire procent af de danske studerende har deltaget i flere
end 3 arrangementer.
Der er ikke nogle iøjnefaldende sammenhænge mellem, hvor længe den studerende har boet i
Kolding og deltagelsen i sociale aktiviteter udover, at mange af de internationale studerende
gennemgående har boet kortere tid i Kolding end de danske.
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Har du inden for det senest halve år seriøst overvejet at opgive studiet?

Hvordan klarer du dig fagligt på uddannelsen?

En af hensigterne med disse data er at se om der en sammenhæng mellem den studerendes trivsel og
overvejelser om studieophør og vurdering af egen forberedelse. Kvalitet har endnu ikke haft tid til at lave den
dataanalyse.
Noget tilsvarende gælder for spørgsmålet om studieretning. Her er det hensigten at se enkelte studieretninger
har væsentlige miljøproblemer af den ene eller anden art. Den dataanalyse er endnu ikke færdig

6

Det fysiske og æstetiske miljø
Pladsforhold, lys og akustik
Generelt er der god tilfredshed med plads, lys og akustik. Svarmulighederne ”Ikke i orden” og
”Mange problemer” udgør dog mere end 10% af svarene ved to af spørgsmålene. Nemlig:
”Sidder du godt ved bordene?” med 15% og ”Kan du se, hvad der står på tavlen” med 10%.
Spørgsmålet om bordene har samtidigt den laveste andel ”Ja”: 54% siger ”Ja” til at de sidder godt
ved bordene.
Kommentarfelterne: Pladsforhold, lys og akustik fylder generelt ikke meget i kommentarfelterne.
Dog skriver mange studerende, at der mangler knager til overtøj.

Støj, træk, lugt med mere
Generelt er der jævn tilfredshed med forholdene om støj, træk, lugt og tilsvarende forhold. Ved
tre spørgsmål svarer mere end 20% af de studerende ”Ikke i orden” eller ”Mange problemer”. Det
er spørgsmålene om man oplever gener med:
”Manglende udluftning” (28%), ”Støj udefra” (24%) og ”Lugt” (20%). Det er samtidigt de 3
spørgsmål, hvor under 50% af de studerende mener, at forholdene er helt i orden.
Kommentarfelterne: Manglende udluftning beskrives flittigt. I samme forbindelse fortæller mange
studerende, at der hurtigt kommer dårlig lugt i flere lokaler, og at nogle lokaler bliver meget
varme. En del studerende klager over rengøringen på toiletterne.
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Velbefindende
Mange studerende oplever fysiske problemer i forbindelse med deres studie. Mere end 40% af de
studerende oplever ”Ofte” eller ”Af og til”
•

Hovedpine (43%), gener i skuldre/nakkeregion (42%), gener i ryggen (41%). Antallet af
studerende, der aldrig oplever problemer på disse områder er lavt: 32%, 39% og 35%.

Det virker rimeligt at skønne, at hver tredje studerende hver dag eller næsten hver dag oplever
fysiske gener.
Kommentarfelterne: Flere kommer ind på gener, som hovedpine og træthed, men ikke som
selvstændigt emne. Fysiske gener og problemer optræder ofte i forbindelse med varme,
udluftning og lugt.
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Kendskab: Flugt og nødhjælp

Meget få studerende ved hvor førstehjælpskasse, hjertestarter og brandslukningsmateriel befinder sig (11
til 22%).

Indretning: Opholds- og studieområder

De fleste studerende oplever, at der er utilstrækkelige faciliteter til såvel socialt samvær som studier. Ved
fire spørgsmål svarer 25% eller flere af de studerende ”Ikke i orden” eller ”Mange problemer”. Det er:
•
•
•
•

Er det let at finde steder, hvor man kan arbejdet koncentreret? 35%
Er det let at finde en velegnet plads til gruppearbejde? 31%
Er det let at finde et godt sted til at fordybe sig? 30%
Er det let at finde steder, hvor man kan snakke privat? 29%

Kommentarfelterne: Mange af de studerende efterlyser plads og møbler, der er egnede afslapning og til
gruppearbejde. Flere efterlyser bare siddepladser, hvor man bare kan sidde og snakke. Der efterlyses også
stikkontakter ved siddepladserne.
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Netværk og printere

Det sociale
Kun omkring halvdelen af de studerende angiver, at de er aktive i studiemiljøet.
En markant andel af de studerende oplever ikke, at de indgår i et fællesskab på deres uddannelse
•
•
•

34% siger ”Ikke rigtigt” på spørgsmålet om ”Er det let at skifte gruppe” 31% svarer ”Ja” til,
at det er let at skifte gruppe
26% siger ”ikke rigtigt” på spørgsmålet om ”Jeg kan finde en læsegruppe eller læsemakker,
når jeg ønsker det” 43% svarer ”Ja” til de kan finde en læsegruppe eller læsemakker.
23% siger ”ikke rigtigt” på spørgsmålet om ”Jeg indgår i et godt studiefælleskab blandt de
studerende på min uddannelse” 39% svarer ”Ja” til spørgsmålet.

Spørgsmålet om ”Hvor mange venner har du på akademiet” er tydeligvis blevet brugt som
legeplads af rigtigt mange studerende. Svarerne kan ikke tages seriøst.
Det skal bemærkes, at der er betydeligt flere, der oplever fysiske symptomer på stress end som
angiver, at de har været udsat for mobning eller chikane.
Svarene på spørgsmålet om, hvorvidt den studerende føler sig negligereret af sin underviser er
vanskelige tolke.
Det virker i øjnefaldende, at kun mellem 60% 0g 70% svarer ubetinget ”Ja” til, at de bliver hørt
deres undervisere eller medstuderende. Endvidere er det kun 45%, der mener, at der gode
muligheder for at deltage i faglige og sociale arrangementer.
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Kommentarfelterne: Det sociale liv kommenteres kun i ringe grad. De kommentarer, der er,
fokuserer meget på de arrangementer, der foregår på akademiet. I flere indlæg klages der over, at
der er dårlig og sen information om arrangementerne.

Venskaber, mobning og chikane

Hvor mange venner har du på akademiet?

Antal svar

0

29

1 til 3

77

11

4 til 6

70

7 til 14

89

15-29

88

30 eller flere

90

Studievejledning, sekretariat mm.
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Har du søgt professionel hjælp til personlige problemer i forbindelse med
studiet? (fx. psykolog, præst, studenterrådgivningen, socialrådgiver, andre
terapeuter)
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