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Time-management øvelse med nye studerende 
Dokumentet her er en dokumentation af en timeplans- og arbejdsplansøvelse, 
som Afdelingen for Digital Design og Informationsvidenskab (IKK, Arts, AU) laver 
med nye studerende. Det er en del af introforløbet, som inkluderer rus-ugen og 
den efterfølgende uge, hvor de studerende arbejder med en faglig 
problemstilling sideløbende med hhv rusuge-aktiviteter og opstart af semesteret. 

Formål 
At få talt med nye studerende om, hvad det vil sige at være studerende, og hjælpe 
dem i gang med at finde ud af, hvordan de egentlig selv studerer. Herunder at de 
forstår, at det er noget, man arbejder aktivt med. 
At få synliggjort, hvilke dele af ens liv, der er studier (dvs at det også inkluderer 
alt det, som ikke kun er forberedelse, undervisning og gruppearbejde). Vi kan se 
af tidsforbrugs-opgørelserne, at de studerende generelt har en meget restriktiv 
forestilling om, hvad der kan forstås som studietid. 
At få talt med dem om, at evt studiejob helst skal ligge på tidspunkter, hvor man 
ikke har en frisk studiehjerne (dvs at sidder man i kassen i Netto er 
eftermiddagen efter en forelæsning bedre end den dag, hvor man ikke skal på 
universitetet, fordi på undervisningsfri dage har man frisk hjerne).  
 
Grundprincipper: 
1. Tiden mellem undervisningsgangene skal tænkes som aktiv studietid (dvs 
hvordan er man studerende?) 
2. Tiden mellem undervisningsgangene skal tænkes pædagogisk (dvs vi skal 
udnytte det bedre i undervisningen (men det er et særskilt emne som ikke 
dækkes her)). 

Hvordan øvelsen forløber 
På de to timer, som workshoppen forløber over, sidder de studerende i deres 
studiegrupper og arbejder med at lave en ugeplan for en tænkt uge i semesteret. 
En slags grundstruktur, for alle ved jo, at i virkelighedens uge kommer der nok til 
at ske noget andet. 
Med saks og limstift skal de lave det udleverede ark om til en personlig plan. På 
arket har vi lavet kategorier, som er meningsfulde for i dette tilfælde Digital 
Design, og underviserne er blevet adspurgt, hvordan de synes, at man skal 
fordele de timer, der er ‘afsat’ til deres kurser, skal bruges af de studerende. Det 
følger ECTS-normen, så i dette tilfælde regner vi med 42 t/uge, og 14 t/uge til 10 
ECTS og 28 t/uge til 20 ECTS.  

Bemærk: “faglig dannelse” 
I ugeplanen har vi en kategori som hedder “faglig dannelse”. Det er tid som er 
relevant for studiet men som ingen har sat én til. For en kunsthistoriestuderende 
er det måske at sørge for at gå på kunstudstillinger, for nogle studerende vil det 
være at læse online magasiner eller følge med i tyske nyheder, måske at se 
Discovery channel eller historiske dramaer for historiestuderendes 
vedkommende osv. Den tid er en del af de 42 t/uge og går således fra den enkelte 
kurser. 
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Mail som vi udsender til de studerende nogle dage inden 
Kære alle nystartede på Inf og DD,  
 
På tirsdag kl 12 til 14 afholder Peter Danholt (inf) og Lone Koefoed (DD) time-
management workshop for alle jer nytilkomne. Vi skal tale om, hvilke 
udfordringer man har ift at nu møde en helt anden måde at studere på, end de 
fleste af jer vil have mødt før: man er meget ansvarlig for egen og andres læring, 
og det meste læring foregår på tidspunkter, hvor der ikke er en underviser til 
stede. Det giver erfaringsmæssigt nogle meget store udfordringer ift at 
planlægge sin tid OG ift at eksperimentere med at finde ud af, hvordan man 
egentlig selv fungerer bedst til hvad.  
 
Og det handler ikke bare om jeres studier, men om jeres fremtidige arbejdsliv, 
som også i høj grad er et spørgsmål om selv at finde ud af, hvordan man når de 
ting, som man skal. Den slags kommer ikke af sig selv, så derfor begynder vi 
semesteret med at tage fat på, hvordan man kan tænke sin hverdag, og hvordan 
man kan få tilrettelagt en hverdag, der (i det mindste ofte) kommer til at fungere 
optimalt.  
 
På tirsdag skal I: medbringe saks og limstift.  
 
I bedes læse denne artikel inden: http://www.information.dk/506307 som taler 
om udfordringerne i det moderne arbejdsliv og om forventingerne (som er høje) 
til nutidens studerende. Hvordan håndterer man det, vil vi gerne tale med jer 
om.   Derudover læs denne artikel, som er skrevet til kandidat- og phd-
studerende, men som er lige så relevant for jer, som den er for os, der trods alt 
har forsøgt at øve os siden midt-90erne på netop 
dette: https://www.insidehighered.com/advice/2014/08/25/essay-working-
40-hours-week-academic  
 
Vi ses tirsdag middag. I vil komme til at arbejde i jeres studiegrupper, og vi vil 
indlede med et oplæg. Forbered på forhånd, hvad din reaktion er på de to 
artikler: hvordan er de relevante for dig lige nu? Hvad tænker du er din største 
udfordring ift at starte på universitetet?  

Opfølgning i løbet af semesteret 
Dette er mine egne noter til, hvordan jeg har fulgt op på øvelsen i løbet af 
semesteret. I 2016 kunne jeg godt tænke mig at gøre det mere systematisk og 
måske også på 2. semester (og måske endda for ældre studerende). 
 
Udlevér skema fra studiestart. 
Bed dem om at skrive deres timeforbrug fra sidste uge ned (jeg er her en onsdag, 
så start onsdag i sidste uge og til og med i går aftes). I skal ikke bruge de 
kategoriseringer, som jeg udleverede i august.  
- hvordan huskede I det? (kalender, optegnelser på FB el lign, hinanden…) 
Hvordan husker I det?  
- hvordan føltes den forgangne uge? Hård, let, almindelig,   
- prøv at tælle op, hvad der har med studier at gøre?  
Hiv jeres skema fra semesterstart frem.  

http://www.information.dk/506307
https://www.insidehighered.com/advice/2014/08/25/essay-working-40-hours-week-academic
https://www.insidehighered.com/advice/2014/08/25/essay-working-40-hours-week-academic


Lone Koefoed Hansen, lektor, Digital Design, IKK, Arts, AU || koefoed@cavi.au.dk 

Side 3 af 3 

Sammenlign.  
Q: Hvad har været den største overraskelse? Hvad har været sværest at vænne 
sig til? Hvad har været overraskende nemt at vænne sig til?  
Dvs forskellen på forventninger og realitet.  
 
Hvad vil du gerne blive bere til?  
 
Tænk over den seneste måned, hvilke kategorier ville det give mening at have, 
hvis I skulle lave et skema til jer selv, som skulle have samme forløb fra nu af 
(med den viden, I har nu)?  
Er det generelt eller specifikt? Hvad hvis nu faget var et andet--dvs hvis vi kigger 
frem mod næste semester?  
 
Læg en plan for, hvordan og hvornår du vil tage et skema á la dette frem og 
reflektere samt genoverveje og omtænke din studieform.  
 



MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN
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At#være#studerende#er#både#forbundet#med#frihed#og#ansvar:#Man#er#ikke#i#selskab#med#en#underviser#i#ret#
mange#timer#om#ugen,#til#gengæld#skal#man#forberede#sig#og#efterbehandle#meget#for#at#få#fuldt#udbytte#
af#undervisningen.#Noget#af#det#vigtigste#og#sværeste#at#lære#ifbm#overgangen#fra#ELEV#til#STUDERENDE#
er#at#"energiforvalte":#Det#handler#om#planlægning#af#ens#tid#og#fx#om#at#lægge#strategier#for,#hvornår#
man#læser#ift#hvornår#man#er#til#forelæsning.#Hvornår#man#har#behov#for#pause#ift#hvor#meget,#man#skal#
nå.#At#lære#at#arbejde#med#det#kommer#I#til#at#gøre#resten#af#livet,#og#det#kræver#løbende#tilpasning#resten#
af#jeres#studietid#og#arbejdsliv#L#her#gør#du#første#forsøg.
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