
Politikudtalelse fra DSF om 
kvalitetsudvalget
Danske Studerendes Fællesråd hilser det velkommen, at der langt om længe er kommet fokus 
på kvaliteten i de videregående uddannelser. Mange studerende oplever til dagligt store 
kvalitetsproblemer i deres uddannelser, og det er på tide, at både politikere og ledelser sammen
med vi studerende tager ansvar for at løse udfordringerne. Desværre har den poliske debat 
hidtil ikke handlet om kvalitet, men har i stedet handlet om beskæftigelsesfrekvens, livsløn, 
karakterkrav og antallet af optagne på bestemte uddannelser. 

Vi studerende har vores hverdag på uddannelsesinstitutionerne og er nogle af dem, der kender 
vores uddannelser bedst. Derfor har vi masser af gode bud på, hvordan man kan hæve 
kvaliteten i vores uddannelser. Alligevel har der ikke siddet studerende med i regeringens 
kvalitetsudvalg, og udvalget har kun sporadisk og usystematisk været i kontakt med 
studerende i deres arbejde. Dette viser sig desværre i høj grad i de fleste af de anbefalinger, som
udvalget fremlagde torsdag d. 3. april. I det følgende vil DSF's holdninger til de centrale af 
kvalitetsudvalgets anbefalinger bliver opridset overordnet.

Afskaffelse af retskravet og 4-årige bacheloruddannelser

DSF mener grundlæggende, at uddannelse er af stor værdi for både samfundet og den enkelte. 
Derfor er det meget positivt, at mange unge i disse år vælger at tage en lang videregående 
uddannelse. Selvom der er brug for en bred vifte af uddannelse fra alle dele af 
uddannelsessystemet, er det af stor værdi, at mange unge får kandidatuddannelser, som de kan 
bruge til at bidrage, udvikle og nytænke alle dele af erhvervslivet, den offentlige sektor, 
kulturlivet og de øvrige dele af samfundet. Derfor bakker vi ikke op om kvalitetsudvalgets 
forslag om at indføre 4-årige bacheloruddannelser og samtidig fjerne retskravet og begrænse 
det direkte optag af universitetsbachelorer på en kandidatuddannelse til en tredjedel. Forslaget 
vil begrænse studerendes adgang til uddannelse voldsomt og vil betyde, at størstedelen af de 
universitetsstuderende i udgangspunktet vil få et års mindre uddannelse, end de får i dag.  
Dette vil have store konsekvenser for uddannelsesniveauet i Danmark, og for erhvervslivets og 
det øvrige samfunds adgang til højtuddannet arbejdskraft. Det vil desuden betyde, at mange 
studerende vil blive afholdt fra at blive optaget på en kandidatuddannelse, selvom de ønsker 
det. Disse vil i stedet blive ufrivilligt presset ud på et usikkert bachelorarbejdsmarked med 
dårligere lønninger, dårligere jobchancer og generelt dårligere livsmuligheder. 

DSF er åbne overfor at styrke de studeredes muligheder for at være i samspil med erhvervslivet,
den offentlige sektor, kulturliv osv. i løbet af deres uddannelse. Vi mener dog ikke, at en 
forkortelse af kandidatuddannelserne og begrænsning af adgangen vil dem vil forbedre disse 
muligheder. Tværtimod anser vi kandidatuddannelserne for at være det bedste udgangspunkt 
for både at specialisere sig og at spille sammen med omverdenen. Mange steder giver 



kandidaterne allerede i dag gode muligheder for at skrive opgaver og specialer i samarbejde 
med offentlige institutioner, NGO'er, kulturinstitutioner og virksomheder, og mange steder er 
der store potentialer for at forbedre mulighederne. 4-årige bacheloruddannelser uden 
efterfølgende kandidater vil ikke medføre bedre muligheder for dette samspil med omverdenen,
men vil blot betyde, at der vil være mindre tid til faglig fordybelse og specialisering.

Færre og større udbud

DSF bakker ikke op om forslaget om, at lukke eller sammenlægge uddannelser udelukkende på 
baggrund af lavt studenteroptag. Eventuelle lukninger eller sammenlægninger af uddannelser 
skal altid ske på baggrund af beslutninger truffet hvor både relevante studerende, medarbejdere
og aftagere har medbestemmelse. Små uddannelser kan sagtens have høj kvalitet og kan 
samtidig bidrage med værdifuld specialiseret viden til de omkringliggende uddannelser og 
forskningsmiljøer og samfundet i øvrigt. Kvalitetsudvalgets forslag vil begrænse studerendes 
muligheder for valg af uddannelse og vil samtidig betyde, at både de enkelte fagmiljøer og den 
faglige bredde på uddannelsesinstitutionerne vil blive svækket.  

Dimensionering

Kvalitetsudvalget har foreslået, at man skal dimensionere nationalt på baggrund af 
beskæftigelsestal. DSF er skeptiske overfor, om fremtidens arbejdsmarkedsbehov kan forudses 
og mener, at beskæftigelse langt fra er det eneste parameter, som optag skal bygge på. Vi 
foretrækker, at universiteterne i fællesskab dimensionerer med udgangspunkt i de lokale 
fagmiljøer, og tilpasser optagne løbende. Meningsfuld dimensionering skal ske med blik for 
blandt andet uddannelsers samfundsrelevans som kulturbærende og kritisk dannende samt 
opretholdelsen af stærke fag- og forskningsmiljøer. Vi skal uddannes til fremtidens 
arbejdsmarked, ikke nutidens. Derfor er det også vigtigt, at studieoptaget afspejler, at gode 
uddannelser i sig selv er fundamentet for vækst og nye job og ikke mindst skaber grobunden 
for ny forskning, der skaber beskæftigelse og udvikling på lang sigt.

Taxametersystemet

DSF er positive overfor, at kvalitetsudvalget ikke vurderer, at det er hensigtsmæssigt at indføre 
et beskæftigelsestaxameter, som bl.a. produktivitetskommissionen har foreslået. Dette ville 
have medført ensretning i uddannelserne og økonomisk udsultning af bestemte uddannelse. Vi 
mener, at der er en række store problemer i det nuværende taxametersystem, og er åbne overfor
ændringer, der svækker incitamenterne til at få studerende så hurtigt og billigt igennem 
uddannelserne som mulig. Vi foreslår blandt andet at der lægges større vægt på 
studenterbestand, studenterevalueringer og social mobilitet og ser samtidig positive aspekter i 
kvalitetsudvalgets forslag om, at omlægge en del af taxameter til faste bevillinger, som 
universiteterne modtager uafhængigt af, hvor mange eksaminer studerende tager. Ændringer i 



taxametersystemet må dog aldrig blive en vej til nedskæringer i uddannelserne. De nuværende 
taxametersatser underfinansierer uddannelserne markant, og vi kan på ingen måde bakke om 
bevillingsmodeller, der medfører færre penge pr. studerende. 

Opblødning af fremdriftsreformen 

DSF er særdeles positive overfor, at kvalitetsudvalget foreslår, at fremdriftsreformen bliver 
frivillig for institutionerne at implementere. Dette viser, at selv for aktører, der er langt fra de 
studerendes hverdag, er det tydeligt, at fremdriftsreformen er stærkt skadelig for kvaliteten og 
fleksibiliteten i uddannelsessystemet. Vi anser det for et stort fremskridt, hvis de rigide regler i 
fremdriftsreformen, bl.a. om obligatorisk tilmelding til fag og eksaminer svarende til 60 ECTS 
om året gøres frivillige. Vi er samtidig skeptiske overfor, at kvalitetsudvalget foreslår, at 
universiteterne fortsat har fastsatte resultatkrav til reduktion i de studerendes 
gennemførelsestid, da dette risikerer at få institutionerne til at indføre deres egne rigide krav, 
der begrænser de studerende muligheder for fordybelse, praktik, udvekslingsophold mv.. 

Reformen skal føre til bedre kvalitet

Med et par enkelte undtagelser, er det DSF's opfattelse, at kvalitetsudvalgets anbefalinger i 
deres første delrapport ikke forbedrer kvaliteten af uddannelserne for de studerende, men 
tværtimod sænker uddannelsesniveauet, begrænser studerendes muligheder for uddannelse og
ensretter uddannelsessystemet. Vi mener, at kvalitetsdebatten bør handle om, hvordan man 
hæver kvaliteten i de uddannelser, vi studerende oplever i vores hverdag, så vi kan blive så 
dygtige som muligt og bidrage til samfundet. Debatten bør derfor dreje sig om, hvordan det 
sikres, at vi studerende har kontakt med vores undervisere i og udenfor undervisningen, at vi 
oplever varierede undervisningsformer, at vi får tilstrækkelig med feedback på vores arbejde, 
og at vores undervisere er pædagogisk klædt på til at formidle deres viden. Den bør også 
handle om, hvordan vi sikres gode fysiske studiemiljøer i og udenfor undervisningen, hvor vi 
integreres fagligt og socialt på vores uddannelser. Desuden bør den handle om, hvordan vi 
løbende inddrages i og har medbestemmelse over udviklingen af vores uddannelser og 
uddannelsessteder, så de bedst mulige beslutninger bliver truffet. Dette kræver blandt andet at 
der sikres tilstrækkelig finansiering til alle dele af uddannelsessystemet og der kommer fokus 
på at fastansætte flere undervisere i stedet for i stigende grad at ansætte undervisere og 
forskere i korte projektansættelser. 

DSF opfordrer regeringen, de øvrige partier og andre aktører i uddannelsesdebatten til at flytte 
kvalitetsdiskussionen over til at handle om disse aspekter, der vil føre til reelle forbedringer af 
uddannelsernes kvalitet og af studerendes livsmuligheder  - væk fra fokus på begrænsninger af 
muligheder og ensretninger af  uddannelserne. Vi er klar til at bidrage som studerende ved at 
knokle i vores uddannelser og ved at indgå løbende konstruktivt i debatten for at sikre de bedst
mulige uddannelser i Danmark. 


