HVORNÅR ER STUDERENDE
STUDIE-GLÆDE-RAMT?

SISSEL XENIA REESE

• Læser kunsthistorie på 10. semester
• Tidligere forkvinde for Artsrådet (2019)
• Tidligere studerende i Akademisk Råd Arts
• Er lige påbegyndt mit 3. år i Studienævnet for IKK
• Har været med i studenterpolitik siden 2016

INDHOLD
Hvad er studieglæde?
Faglige fællesskaber
Sociale fællesskaber
Hvordan skaber vi bedst studieglæde?
Hvad hindrer muligheden for at føle studieglæde?
Hvad siger de studerende om studieglæde?

HVAD ER STUDIEGLÆDE?
• Når man opnår dybe erkendelser ved at arbejde med stoffet og nye verdner åbner sig op.
• Når man oplever samhørighed med sine medstuderende og knytter stærke sociale og faglige bånd.
• Når man kan fordybe sig i studiet, og har tid til at dygtiggøre sig inden for det fagfelt man har valgt.
• Når man har inspirerende undervisere – der er velforberedte og engagerede.
• Når man bliver anerkendt, for det engagement man lægger i sit studie.
• Når man kan være med til, at udforske et emne i samarbejde med medstuderende og undervisere.
• Når man har valgfrihed til at studere og fordybe sig i lige dét interessefelt som man brænder mest for.
• Når man kan se, at den viden man producerer er nødvendig for samfundet.

FAGLIGE FÆLLESSKABER
• Universitetet er også de studerendes arbejdsplads!
• Inspirerende og engagerede undervisere er centrale, når man snakker om studieglæde/arbejdsglæde.
• Inspirerende undervisning er med til at fordre studieglæde.
• Det er givende når vi som studerende oplever at vi er medproducenter af den viden der bliver skabt i
undervisningslokalet.
• Fokus på at vi som studerende, skal lære at lære.
• Velfungerende studiegrupper kan bidrage til faglig tilfredsstillelse.
• Medindflydelse på vores studier og faglighed er med til at skabe ejerskab over vores studier.

SOCIALE FÆLLESSKABER

• Sociale fællesskaber er centrale for studieglæde.
• Et fællesskab der rummer diversitet.
• God omgangstone.
• Trygt studiemiljø, hvor det er ok at begå fejl og blive klogere af disse.
• Et fællesskab hvor man kan søge hjælp - socialt, som fagligt.
• Sociale arrangementer og foreningslivet kan være med til at skabe et tilhørsforhold til studiet og
universitetet.

HVORDAN SKABER VI BEDST
STUDIEGLÆDE?

• Samarbejde mellem samfundet, universitetet og de studerende.
• Dialog mellem de studerende og universitetet.
• Inddragelse af de studerende i forhold der omhandler de studerende.
• Stabile rammer – også uden for universitetet. Herunder betalelig bolig, transport og en
sammenhængende økonomi.
• Når universitetet legitimere vores valg og tilstedeværelse som humaniorastuderende.
• Når det pointeres at vores uddannelser er relevante, anvendelige og ikke mindst nødvendige for
samfundet.

HVAD HINDRER MULIGHEDEN FOR AT
FØLE STUDIEGLÆDE?

• At man ikke bare skal forsvare sig som humaniorastuderende, men som studerende generelt.
• Fremdriftsreformen, dimensioneringen og andre tossede tiltag fra Christiansborg.
• Presset på tid.
• Perfekthedskulturen  at vi skal vælge rigtigt første gang.
• Forventningen om at vi skal kunne nå det samme som tidligere studerende, men på kortere tid.
• Stress og ensomhed.

HVAD SIGER DE STUDERENDE OM
STUDIEGLÆDE?
Hvornår oplever du studieglæde?

• “Jeg oplever glæde når der er god balance mellem det faglige og sociale på studiet”
• “Når jeg kan få lov til at studere i stedet for at tænke på økonomi eller nye regler fra regeringen”
• “Når jeg møder nogle engagerede undervisere.”
• “Godt studiegruppe arbejde.”
•

HVORNÅR ER STUDERENDE
STUDIEGLÆDERAMT?
• Når der findes et fagligt fællesskab der inspirerer.
• Når man har engagerede og dygtige undervisere.
• Når man befinder sig i et trygt studiemiljø, hvor man får lov til at udfolde sine tanker, idéer og
forståelser.
• Når det sociale fællesskab understøtter det faglige, men ligeledes er med til at skabe relationer,
medejerskab og samhørighed.
• Når man bliver anerkendt for sine kompetencer, sit engagement og valg af studie.
• Når der er ikke er for mange andre bekymringer, så som økonomi og rigide regler, der stresser den
studerende.

SPØRGSMÅL?

