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What: 
Time-management øvelse i rus-ugen hvor de studerende med saks og papir sammensætter en 
ugeplan bestående af både undervisningsfelter og øvrige studierelaterede aktiviteter.  
 
”Tiden mellem undervisningsgangene” som en overskrift for både de studerendes tænkning af 
deres studier og hverdag samt som en væsentlig pædagogisk overvejelse for underviser. 
Why: 
Ønske om at italesætte hvad der ”tæller” som aktiv studietid, ud over undervisningstimer og 
læsesalsarbejde, og hvad det også vil sige at være studerende på et universitet. Anerkendelse af at 
Syllabus fortsætter det skemaformat de studerende kender fra gymnasiet – selvom det egentlig 
ikke er hensigten med programmet – og at skematankegangen derfor fortsat fungerer som 
udgangspunkt for deres hverdag.  
 
Ugeplanen skal skabe bevidsthed om hvad der egentlig er en del af den faglighed man skal til at 
opbygge, og om hvad det vil sige at gå på universitetet. Hvad er forskellen på at gå i skole og på at 
studere? Hvordan kan man selv organisere sit studiearbejde og sine fritidsaktiviteter? 
”Faglig dannelse” som ét af de elementer der kan placeres i skemaet ud fra et ønske om at gøre 
opmærksom på at studieliv og privatliv ofte vil smelte sammen på universitetet. 
 
Ønske om at skabe bevidsthed hos undervisere om hvordan man kan få mere ud af 
undervisningstimerne og i højere grad kan aktivere og stille krav til de studerende – dette har 
desuden en positivt afsmittende effekt på de studerende hverdag idet aktivitetsforventningerne 
bidrager til struktur og indhold. 
How: 
Praktisk øvelse i rus-ugen hvor de studerende i samarbejde med underviseren hver især udfylder et 
skema med studierelevante aktiviteter i 42 timer. Skemaerne gemmes og underviseren følger op i 
november hvor de studerende skal lave en opdateret ærlig version over den seneste uge og 
sammenholde det med den første version.  
 
 

 

 


