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 S
tuderende har i årevis påpeget, at 
der findes massive kvalitetsproble-
mer på en stor del af de videregå-
ende uddannelser i Danmark, og på 

det seneste er kvalitet i de videregående 
uddannelser endelig kommet på den 
politiske dagsorden. Men knapt er den 
politiske debat begyndt, før den truer 
med at køre af sporet i en misforstået 
og ensidig opfattelse af, hvad kvalitet i 
uddannelserne handler om. 

En række centrale aktører har forsøgt 
at sætte lighedstegn mellem kvalitet i 
uddannelse og startlønnen og beskæf-
tigelsen for dimittender. Det har den 
konsekvens, at fokus flyttes fra den 
konkrete undervisning og tilrettelæg-
gelse på uddannelsesinstitutionen til 
beskæftigelsesfrekvens, lønniveau og 
antallet af optagne på bestemte uddan-
nelser. 

Disse diskussioner følges af politiske 
forslag, der ikke forbedrer de konkrete 
uddannelser for en eneste studerende i 
Danmark, men som tværtimod risikerer 
at afholde engagerede unge fra at 
uddanne sig til det, de interesserer sig 
for og er bedst til. Samtidig risikerer 
det snævre fokus på uddannelsernes 
direkte kortsigtede erhvervsrelevans at 
udvande altafgørende aspekter i vores 
uddannelser til stor skade for vores evne 
til at tænke nyt, kritisk og innovativt. 

Som studerende i Danmark er vi dem, 
der har vores hverdag på uddannelsesin-
stitutionerne, i auditorier, gruppelokaler, 
laboratorier og læsesale. Vi er derfor 

nogle af de allermest velkvalificerede til 
at udtale os om, hvad kvalitet handler 
om. Samtidig er det os, der skal bruge 
vores uddannelser til at bidrage til, 
og udvikle, fremtidens samfund på 
fremtidens arbejdsmarked og i fremti-
dens demokrati og kulturliv. Derfor må 
vi have en afgørende stemme i bestem-
melsen af, hvilken viden og hvilke evner 
der er relevante. 

I dette udspil vil vi præsentere vores 
analyser og anbefalinger til at sikre og 
udvikle kvalitet på de videregående 
uddannelser i Danmark, og efterføl-
gende vores forslag til, hvordan det kan 
sikres, at alle dimittender kommer i job 
og bidrager til at samfundet efter endt 
uddannelse. 

Hvad er uddannelseskvalitet? 
Regeringen har forsøgt at sætte 
lighedstegn mellem relevans, i en 
særlig smal forstand, og kvalitet. Det 
er forkert og potentielt set stærkt 
skadeligt.  Kvalitet er en forudsætning 
for relevans, men det er afgørende, at 
kvalitet er det aspekt af vores ud-
dannelser, der handler om den helt 
konkrete læringsproces, som den 
studerende indgår i, i mødet med sine 
medstuderende, sine undervisere og i 
sit studiemiljø. Kvalitet er en sammen-
sat størrelse, der rummer en række 
aspekter, men kan i kondenseret form 
udtrykkes med denne definition: 
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Uddannelseskvalitet er, når vi 

understøttes og udfordres til at lære 
viden på højeste niveau, og skaber ny 
viden i reflekteret og kritisk samspil 
med omverdenen.

Vi udfordres og understøttes, når vi 
ofte møder og interagerer med vores 
undervisere, når vi løbende bliver 
aktiverede i forskellige undervisnings- 
og arbejdsformer og når vi løbende får  
feedback på vores arbejde og lærings-
proces. Det kræver, at vi har tid, rum 
og fleksibilitet til at forme og påvirke 
både vores egen uddannelse, samt at 
vi færdes i trygge, levende og åbne 
studiemiljøer med faciliteter og bistand, 
der understøtter vores faglige arbejde i 
og udenfor undervisningen. Det er lav 
kvalitet, når vi kun har undervisning få 
timer om ugen i store forelæsningssale 
med hundredvis af andre studerende, og 
når vi kun får en karakter som tilbage-
melding på opgaver, som vi har arbejdet 
på i lang tid. Det er lav kvalitet, når 
vores læring og udvikling begrænses af 
ufleksible regler, utilstrækkelige fysiske 
rammer, eller når vi færdes i fragmente-
rede og anonyme miljøer langt væk fra 
vores undervisere.

Vi lærer viden på højeste niveau, 
når vi møder den nyeste viden og de 
nyeste metoder samt inddrages i den 
seneste udvikling på vores område., når 
vores undervisere er pædagogisk og 

didaktiske klædt på til at formidle deres 
viden. Det er lav kvalitet, når den viden 
og de praksisser, som vi undervises i, er 
forældede, dogmatiske og ensidige, og 
når vores undervisere er ude af stand til 
at formidle deres viden til os. 

Vi indgår i et reflekteret samspil med 
omverdenen, når vi bliver klædt på og 
har plads til kritisk at kunne vurdere og 
reflektere over vores viden og frit kan 
udvikle den i samspil med samfund og 
natur, uafhængigt af kortsigtede poli-
tiske eller erhvervsmæssige interesser. 
Vi skal være kritiske fordi vi skal stille 
spørgsmålstegn ved, og forbedre, det 
bestående og drive samfundet fremad. 
Det er lav kvalitet, når vores uddan-
nelse kun drejer sig om at lære stoffet 
udenad, for at vi kan bestå den næste 
eksamen og det er lav kvalitet, når vi 
kun reproducerer eksisterende viden 
uden at udvikle og nytænkte.

Uddannelser for hele samfundet
Vi studerende oplever massive kvali-
tetsproblemer i vores uddannelser, der 
kræver intensivt fokus og handling for 
at blive løst. Alligevel kommer debat-
ten om uddannelseskvalitet ofte til at 
handle om dimittenders vej til arbejds-
markedet frem for kvaliteten i vores 
uddannelser. 

Dimittendarbejdsløshed et stort pro-
blem for med alvorlige konsekvenser for 
os studerende og samfundet generelt. 
Men problemet kan ikke løses gennem 
uddannelsespolitiske initiativer såsom 
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karakterkrav, beskæftigelsestaxameter, 
dimensionering eller lukning af uddan-
nelser. Problemer på arbejdsmarkedet 
skal løses af beskæftigelsespolitik – og 
problemer i vores uddannelser skal 
løses af uddannelsespolitik.

Derfor indeholder vores udspil 
også bud på, hvordan vi sikrer, at vi 
studerende kommer i job efter vores 
uddannelse, med bud på jobskabende 
initiativer og tiltag, der styrker uddan-
nelsesinstitutionernes relation til, og 
samarbejde med, omverdenen. Dette 
tager udgangspunkt i en forståelse af 
relevans, som et bredt begreb, der ikke 
kun handler om erhvervslivets aktuelle 
behov.

Det er relevant, når vi bruger smalle 
kompetencer og specialiseret viden 
indenfor vores fagområde, til at udfylde 
funktioner i de områder af samfundet, 
hvor der er brug for dem. Men det er 
også er også relevant, når vi bidrager 
med den nyeste forskning og praksis-
ser indenfor vores områder samt vores 
brede akademiske kompetencer, også på 
områder hvor de aldrig har været brugt 
før, og skaber ny viden og løsninger, der 
hvor vi er. 

Det er relevant, når vi bidrager til 
udvikling i erhvervslivet og som ansatte 
i den o!entlige sektor, men også når vi 
bidrager til og udvikler den demokrati-
ske debat, vores omgang med miljø og 
natur, vores kulturliv, vores sundhed og  
andre områder i vores samfund. 
Det er relevant, når vi kan deltage i 

udviklingen af samfundet og vores 
velfærd både nu og i fremtiden. Ar-
bejdsmarkedet og det øvrige samfund 
udvikler sig hurtigt, uforudsigeligt og 
under indflydelse af de mennesker, som 
deltager i det, og evnen til at tænke og 
agere kritisk, grundigt og innovativt er 
derfor altafgørende for vores relevans. 

Vores viden har værdi, selvom den 
ikke kan omsættes til kroner og øre i 
morgen, og det er ufrugtbart at forsøge 
at forudse, præcist hvad samfundet har 
brug for om 5 år. Derfor er det skadeligt 
for relevansen, hvis vi indretter vores 
uddannelser ensidigt efter erhvervs-
livets behov, eller hvis vi forsøger at 
detailregulere optag på specifikke 
hovedområder eller linier.

Som studerende har vi et ansvar for 
at engagere os og gøre vores bedste 
på uddannelsen og efterfølgende på 
arbejdsmarkedet og i samfundet. Dette 
arbejde bærer bedst frugt, hvis politi-
kere og ledelser tager ansvar for at sikre 
optimale rammer for vores uddannelser 
og vores muligheder for at komme i 
arbejde. 

DSF vil med dette udspil opfordre 
politikere og ledelser til at handle og 
skabe reelle forbedringer for studerende 
i Danmark og tage ansvar for at sikre 
grundlaget for, at vores samfund kan 
udvikle sig i en oplyst, innovativ og 
bæredygtig retning.
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De studerendes karakterer 
til deres studie, opdelt 
på undervisningstimer 

Få timer skader trivslen
De to store studiemiljøundersøgel-
ser fra AU og KU viser en markant 
tendens til, at de studerende på de 
fakulteter, der har færrest timer, 
generelt angiver mindre tilfredshed og 
trivsel end studerende fra fakulteter 
med mange timer. På AU er andelen af 
studerende, der oplever generel trivsel 
og overordnet tilfredshed systematisk 
under gennemsnittet på de samfunds-
videnskabelige og humanistiske ud-
dannelser, mens det omvendte gør sig 
gældende for de sundhedsvidenskabe-
lige, tekniske og naturvidenskabelige 
uddannelser. 

Tendensen går igen, når det gælder 
oplevelsen af at være en del af et 
fagligt og socialt fællesskab, af at føle 
sig som en del af et fagligt fællesskab, 
som en del af et større fællesskab og 
af vurderingen af mulighed for social 
kontakt til medstuderende. På samme 
måde oplever en større andel af de 
studerende ensomhed på de uddannel-
ser med lave timetal end de studerende 
på uddannelser med høje timetal. 
Undersøgelsen fra KU viser samme 
tendenser.

(Se sammenhæng  
mellem antallet af timer og tilfredshed 

på næste side) 

Forskellen i de forskellige tilfreds-
heds- og trivselsparametre a!ænger 
naturligvis af en lang række forskel-
lige parametre, men undersøgelserne 
peger på, at et tilstrækkeligt timetal 
generelt har en stor betydning for de 
studerendes faglige og sociale trivsel 
på uddannelserne. At timetal spiller en 
stor rolle for de studerendes trivsel og 
studiemiljø bekræftes af en undersø-
gelse af studiemiljøet foretaget af DM 
Studerende i 2014 blandt 400 stude-
rende. I de studerendes vurdering af, 
hvad der ville forbedre studiemiljøet var 
flere timer det tiltag der blev vurderet 
som det tredje højeste – kun overgået af 
bedre fysiske faciliteter og flere sociale 
arrangementer. 

15



Forord

 D
ette udspil har til formål at belyse 
en række centrale aspekter af 
kvalitet på de videregående ud-
dannelser. Fokus er altovervejende 

på universiteterne og de specifikke 
strukturerer og udfordringer, der findes 
her.  Udspillet består primært af uddrag 
fra eksisterende undersøgelser, analyser 
og forskningsresultater samt egne 
beregninger på baggrund af relevant 
tilgængeligt talmateriale. En del af de 
anvendte undersøgelser omfatter kun 
enkelte universiteter eller enkelte fag-

OM UDSPILLET
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grupper. Dette materiale kan derfor ikke 
give et fuldstændigt billede af de vide-
regående uddannelser og de studerende 
i Danmark, men peger på tendenser og 
udfordringer i uddannelserne. 

Udspillet består af 3 dele, der hver har 
et overordnet tema. Hver del består af 
et antal kapitler, der behandler et emne 
og en række problemstillinger, som 
hænger sammen. Kapitlerne indeholder 
først en opsummering af de vigtigste 
pointer og konklusioner, dernæst en 
analyse af problemstillingerne og til 
sidst en række anbefalinger.

Del 1 handler om indholdet i vores 
uddannelser og består af 4 kapitler. 
Kapitel 1 handler fuldtidsstudier, og her 
undersøger vi blandt andet omfanget 
af undervisningstimer og selvstudium 
og konsekvenserne af at have få timer. 
Kapitel 2 handler om interaktion 
mellem undervisere og studerende. 
Her undersøger vi kort forskning i, 
hvilke læringsformer der sikrer, at flest 
studerende lærer i dybden Herefter 
undersøger  vi forhold som antallet af 
studerende pr. underviser, forskerdæk-
ning, pædagogiske kompetencer, over-
blik over læringsmål og mulighederne 
for tilbagemeldinger og vejledning. 
Kapitel 3 handler om studiemiljø, og her 
undersøger vi både de grundlæggende 
forhold omkring fysiske faciliteter på 
uddannelserne og den faglige og sociale 
integration i studiemiljøerne. Kapitel 4 
handler om medindflydelse, herunder 

studienævnenes rammer for at arbejde. 

Del 2 omhandler rammerne og 
struktur omkring uddannelserne og 
består af 3 kapitler. Kapitel 5 handler om 
finansiering af uddannelserne, og her 
undersøger vi blandt andet udviklingen 
i størrelsen og sammensætningen i 
universiteternes finansiering. I kapitlet 
undersøger vi også det nuværende taxa-
metersystem og kommer med vores bud 
på et nyt taxametersystem. Kapitel 6 
handler om ansættelsessammensætnin-
gen på universiteterne. Her undersøger 
vi blandt andet udviklingen i de forskel-
lige stillingstyper på universiteterne 
og konsekvenserne for uddannelserne. 
Kapitel 7 handler om fleksibilitet. Her 
undersøger vi fremdriftsreformens 
konsekvenser for uddannelseskvaliteten. 

Del 3 handler om, hvordan vi kommer 
i job efter endt uddannelse. ”Denne del 
indeholder ikke så mange undersøgelser 
og analyser som de andre afsnit, men 
identificerer en række problemstillinger 
og kommer med bud på, hvordan de kan 
løses. Delen består af 2 kapitler. Kapitel 
8 handler om jobskabende initiativer, 
der kan afhjælpe den høje dimittend-
arbejdsløshed. Kapitel 9 handler om, 
hvordan kontakten mellem universitet, 
den studerende og samfundet kan øges. 

OM UDSPILLET
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KAPITEL 1

– FULDTIDSSTUDIER
En forudsætning for, at vi som stu-
derende understøttes og udfordres 
i vores uddannelser er, at vi reelt 
tilbydes fuldtidsstudier. Selvom en 
videregående uddannelse kræver 
og skal kræve en stor selvstændig 
indsats fra den studerendes side, er 
det en forudsætning for uddannelses-
kvaliteten, at de studerende tilbydes 
et tilstrækkeligt antal vejlednings- og 
undervisningstimer, hvor der kan 
foregå reel dialog, interaktion, øvelse, 
opgaveløsning og idéudvikling i 
mødet mellem studerende, underviser 
og medstuderende. 

Ud over at være en forudsætning for 
at vi studerende kan blive udfordret 
og understøttet, er et væsentligt antal 
undervisningstimer og lange semestre 
en forudsætning for, at vi reelt kan 
komme i dybden med vores fag og 
kan lære viden på højeste niveau. Det 
er dog gang på gang blevet påvist, 
at universiterne i den nuværende 
situation tilbyder for få timer, til at 
de studerende reelt tilbydes fuldtids-
studier

Konklusioner:
•	 Danske studerende modtager i gen-

nemsnit 12-13 timers undervisning 
om ugen. 

•	 30 – 40 % af de studerende på huma-
nistiske og samfundsvidenskabelige 
uddannelser modtager 6 timers 
undervisning om ugen eller mindre.

•	 De studerende bruger omtrent sam-
men mængde tid på selvstudium, 
uanset hvilken uddannelse de går 
på.

•	 Danske studerende er blandt de 
studerende i Europa, der bruger 
mest tid på selvstudium

•	 Studerende med få timer vurderer 
kvaliteten af deres uddannelse 
dårligere end studerende med 
mange timer

•	 Studerende med få timer trives 
dårligere end studerende med 
mange timer.

Stor variation i timetal
En række centrale undersøgelser 
fra Københavns Universitet, Aarhus 
Universitet, DEA og DJØF viser alle, at 
universiteterne i gennemsnit tilbyder de 
studerende 12-13 timer om ugen. 

Del 1
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Antal timer på de 
danske universiteter 

DEA: Undersøgelse 
af motivation og 
studieintensitet hos 
universitetsstuderende 
(alle universiteter)

0 6 12 18 24 30

Tilfredsheds-
undersøgelse, KU

Studiemiljø-
undersøgelse, AU

DJØF: Undersøgelse 
af uddannelsernes 
kvalitet ifølge 
de studerende 
(alle universiteter)

12,7

12

12,9

13

Undervisningstimer pr. uge i gennemsnit 

Det gennemsnitlige timetal dækker 
over væsentlige variationer imellem 
hovedområderne og mellem uddan-
nelsesniveauerne. En spørgeskemaun-
dersøgelse foretaget af rigsrevisionen 
fra 2012 viste, at det gennemsnitlige 
timetal på de humanistiske bachelorud-
dannelser på universiteterne var 8 timer 
pr. uge. På de samfundsvidenskabelige 
uddannelser var tallet 13 timer, mens 
det på de naturvidenskabelige, tekniske 
og sundhedsvidenskabelige uddan-
nelser var ca. 19 timer om ugen. Samme 
undersøgelser viste, at disse forskelle 
dækker endnu større variation imellem 
de enkelte uddannelser. På RUC og på 
KU var der uddannelser med ugentlige 
timetal på 5 timer om ugen, mens der på 
både KU og AU var uddannelser med 
timetal op mod 25 pr. uge. 

9



	  

DSF Udspil

En undersøgelse foretaget af Epinion 
for DJØF blandt universitetsstude-
rende på alle universiteter i 2012, 
viste, at der blandt de studerende på 
de humanistiske og samfundsviden-
skabelige uddannelser var hhv. 39 % 
og 30 %, der havde 6 timer om ugen 
eller mindre. Blandt de studerende 
på sundhedsvidenskabelige, tekniske 
og naturvidenskabelige var dette kun 
tilfældet for hhv. 9 %, 8 % og 3 %.  

En tydelig tendens, som er gennem-
gående i al dokumentation på området, 
er, at kandidatuddannelser tilbyder de 
studerende færre undervisningstimer 
end bacheloruddannelser. 

Økonomiske og pædagogiske årsager 
til variation i timetal
Der er en helt klar sammenhæng 
mellem størrelsen af taxametret til de 
forskellige uddannelsesgrupper og 
antallet af timer. Langt størstedelen af 
de humanistiske og samfundsviden-
skabelige uddannelser er på det laveste 
taxameter, der i 2014 var på 45.000 kr., 
mens langt de fleste naturvidenskabe-

lige, tekniske og sundhedsvidenska-
belige uddannelser var på det højeste 
taxameter på 94.900 kr. Samtidig viser 
den forhøjelse af det laveste taxameter, 
som blev foretaget i 2010 med 5000 
kr. netop med henblik på bl.a. at øge 
antallet af timer på de humanistiske 
og samfundsfaglige uddannelser, at de 
ekstra penge medførte flere timer. En 
undersøgelse foretaget af uddannelses-

ministeriet fra 2013 viste da også, at 65 
% af de målte uddannelser havde haft et 
stigende time- og vejledningstal pr. 60 
ECTS1 siden 2010. Ud fra en overordnet 

1    
Notat fra uddannelsesministeriet, 

Opgørelse af taxameterforhøjelsen 
til humaniora og samfundsviden-
skab 2013 ', s. 3. De fleste af de 
uddannelser, som ikke havde haft 
et stigende time- og vejledningstal 
havde haft forbedringer i VIP/
DVIP-ratioen, eller indført andre 
undervisningsformer med mindre 
hold, færre forelæsninger osv.  

10
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betragtning må det lave timetal altså i 
høj grad set som en følge af de økono-
miske midler som uddannelsen har til 
rådighed. 

Tid brugt på selvstudie
Forskellen mellem antallet af timer på 
de forskellige hovedområder begrundes 
traditionelt med, at de såkaldt tørre 
uddannelser (de humanistiske og 
samfundsvidenskabelige) er mere 
læsetunge end de våde uddannelser 
(sundhedsvidenskabelige, tekniske 
og naturvidenskabelige) - derfor er 
der brug for mere tid til selvstudium. 
De våde fag har heroverfor en mindre 
læsemængde og hermed mindre 
selvstudium, men til gengæld mere 
behov for øvelser, laboratorieunder-
visning mv.. Denne antagelse af, at 
de færre timer på de humanistiske og 
samfundsfaglige uddannelser bliver 
opvejet af tilsvarende mere selvstudium 
står dog i skarp kontrast til stort set 
alle undersøgelser på området. Den 
tidligere omtalte tilfredshedsunder-
søgelse fra KU, viser at der generelt 
set kun er ganske små forskelle i, hvor 
meget tid de studerende bruger på 
studieforberedelse mellem fakulteterne. 
Hvor forskellen mellem det laveste og 
det højeste antal undervisningstimer er 
11,2 timer pr. uge, er forskellen mellem 
det laveste og højeste antal timer brugt 
på studieforberedelse kun 1,5 timer. 

Undervisning og studiefor-
beredelse på Københavns 
Universitetet

Undervisning Forberedelse 

HUM 

JURA 

SAMF 

SCIENCE 

SUND 

TEO 

Ialt 

Kilde: Tilfredshedsundersøgelse blandt 
studerende på Københavns Universitet 2013, 
foretaget af Rambøll   

7,7

7,9

10,5

15,4

18,9

9,5

12,7

14,6

14,4

15,6

14,2

15,4

15,7

14,9

Nogenlunde samme tendens viser 
sig i studiemiljøundersøgelsen fra 
AU. Her varierer forberedelsestiden 
mellem Arts-fakultetet (AR)og det 
naturvidenskabelige fakultet (ST) 
kun med 0,5 timer pr. uge, på trods af 
at forskellen i timetal er 8,5 time. Det 
sundhedsvidenskabelige fakultet (HE) 
skiller sig dog ud med en forberedel-
sestid på 19,5 timer. 

11
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Undervisning    Forberedelse 

Kilde: Studiemiljøundersøgelsen, 
Aarhus Universitet 2011 

Undervisning og 
studieforberedelse på 
Aarhus Universitet

Hele AU

ST (TEK/NAT)

HE (SUND)

BS (SAMF)

AR (HUM)

12

17,5

17

10,5

8,5

16,5

15

19,5

16

16

Tendensen går igen i en undersøgelse 
foretaget af DJØF i 2012, blandt uni-
versitetsstuderende fra hele Danmark. 
Her er forskellen mellem det højeste og 
laveste timetal 10 timer, mens forskellen 
mellem det højeste og laveste antal timer 
brugt på forberedelse kun er 2 timer. 

Tidsforbrug på undervisning 
og studieforberedelse,
alle universiteter  

Undervisning Forberedelse 

HUM  

SAMF  

SUND 

TEK 

NAT 

9

11

19

19

18

18

17

19

17

17

Kilde: Universitetsuddannelsernes kvalitet 
ifølge de studerende – undersøgelse foretaget 
Epinion for DJØF, 2012    

Tidsforbrug på selvstudie  
sammenlignet med andre lande
Det helt generelle billede er altså, at 
forberedelsestiden ikke kompenserer for 
lavere timetal. Hermed er den samlede 
studieaktivitet på uddannelser med 
lavt timetal væsentligt lavere end på 
uddannelser med høje timetal, og udgør 
samlet set langt fra et fultidsstudium på 
37 timer pr. uge. Problemet har gennem 
længere tid været veldokumenteret, og 
problemet er ofte blevet tilskrevet mang-
lende arbejdsmoral og arbejdsindsats 
fra de studerendes side. Derfor ender 
diskussionerne af hvordan man skaber 
fuldtidsstudier, ofte ud i forslag som 
f.eks. forventningsafstemninger, stram-
mere aktivitetskrav og brugerbetaling,  

Sammenligner man studerende i 
Danmark med studerende i andre lande, 
er der dog intet belæg for påstanden 
om, at danske studerende skulle have en 
særlig lav selvstændig studieaktivitet – 
tværtimod. En undersøgelse fra Eurostu-
dent fra 2011 viste, at danske studerende 
på humanistiske uddannelser var blandt 
de studerende, der brugte mest tid 
på selvstudium Kun 3 lande ud af 22 
brugte længere tid på selvstudium end 
danske studerende, som brugte længere 
tid end studerende i bl.a. Tyskland, 
Norge og Frankrig. Undersøgelse viste 
desuden, at den samme tendens gør sig 
gældende, når det handler om selvstu-
dium hos hhv. bachelorstuderende og 
kandidatstuderende. Kun studerende 

12
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fra hhv. 4 og 2 lande brugte længere tid 
på forberedelse og selvstudie end de 
danske studerende. 

12

Forberedelsestid og 
selvstudium i Europa  

Kilde: Eurostudent - 'Social and Economic 
Conditions of Student Life in Europe', s. 92-93 
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Tendensen bekræftes yderligere af en 
undersøgelse fra DEA af Danmark, 
Tyskland, England og Sverige, der viser, 
at danske studerende bruger klar længst 
tid på selvstudium.

Forberedelse og selvstudium, 
undersøgelse fra DEA  

Undervisning Forberedelse 

Danmark

Sverige

Tyskland

England

13

13

19

14

18

14

12

11

Kilde: DEA – 'Motivation og studieintensitet 
hos universitetsstuderende'  

Undersøgelserne tyder altså på, 
at der er en grænse for, hvor meget 
selvstudium man som studerende i gen-
nemsnit kan foretage sig og at danske 
studerende set i sammenligning med 
andre lande ligger i den høje ende af, 
hvor meget tid den enkelte studerende 
bruger på selvstudie.  

Få timer skader fagligheden 
Det er dokumenteret, at de studerende 
i Danmark generelt opfatter det lave 
timetal som et stort problem for ud-
dannelseskvaliteten. I en rundspørge 
foretaget af Epinion for DJØF i 2012, 
viste det sig, at over halvdelen af de 

studerende på alle danske universiteter 
undtagen DTU og ITU ønskede sig 
mere undervisning – på RUC var det 
hele 70 % af de studerende. 

Andel studerende, der 
ønsker sig �ere timer 

AAU

RUC

DTU

CBS

0% 20 40 60 80 100%

KU

AU

SDU

Kilde: Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge 
de studerende – undersøgelse foretaget Epinion 
for DJØF, 2012  

51%

70%

31%

58%

60%

56%

52%

Samme undersøgelse viste en signifi-
kant sammenhæng mellem de studeren-
des tilfredshed med deres uddannelse 
og antallet af undervisningstimer. 
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7-15 timer

14-26 timer

25 timer 
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Kilde: Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge 
de studerende – undersøgelse foretaget Epinion 
for DJØF, 2012  

7,6

6

5,8

7,1

De studerendes karakterer 
til deres studie, opdelt 
på undervisningstimer 

Få timer skader trivslen
De to store studiemiljøundersøgel-
ser fra AU og KU viser en markant 
tendens til, at de studerende på de 
fakulteter, der har færrest timer, 
generelt angiver mindre tilfredshed og 
trivsel end studerende fra fakulteter 
med mange timer. På AU er andelen af 
studerende, der oplever generel trivsel 
og overordnet tilfredshed systematisk 
under gennemsnittet på de samfunds-
videnskabelige og humanistiske ud-
dannelser, mens det omvendte gør sig 
gældende for de sundhedsvidenskabe-
lige, tekniske og naturvidenskabelige 
uddannelser. 

Tendensen går igen, når det gælder 
oplevelsen af at være en del af et 
fagligt og socialt fællesskab, af at føle 
sig som en del af et fagligt fællesskab, 
som en del af et større fællesskab og 
af vurderingen af mulighed for social 
kontakt til medstuderende. På samme 
måde oplever en større andel af de 
studerende ensomhed på de uddannel-
ser med lave timetal end de studerende 
på uddannelser med høje timetal. 
Undersøgelsen fra KU viser samme 
tendenser.

(Se sammenhæng  
mellem antallet af timer og tilfredshed 

på næste side) 

Forskellen i de forskellige tilfreds-
heds- og trivselsparametre afhænger 
naturligvis af en lang række forskel-
lige parametre, men undersøgelserne 
peger på, at et tilstrækkeligt timetal 
generelt har en stor betydning for de 
studerendes faglige og sociale trivsel 
på uddannelserne. At timetal spiller en 
stor rolle for de studerendes trivsel og 
studiemiljø bekræftes af en undersø-
gelse af studiemiljøet foretaget af DM 
Studerende i 2014 blandt 400 stude-
rende. I de studerendes vurdering af, 
hvad der ville forbedre studiemiljøet var 
flere timer det tiltag der blev vurderet 
som det tredje højeste – kun overgået af 
bedre fysiske faciliteter og flere sociale 
arrangementer. 

15
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Anbefalinger:
Som det uddybes i afsnittet ‘Interak-
tion med undervisere’, sikrer et højt 
antal undervisningstimer ikke kvali-
tet i sig selv, men må betragtes som 

en absolut forudsætning for kvalitet. 
Grundlaget for, at den studerende kan 
understøttes og udfordres i sin læring 
er det fysiske møde og den direkte 
kontakt og dialog mellem den enkelte 

Sammenhængg mellem antallet af timer 
og tilfredshed     

Antal timer

Jeg føler mig generelt rigtig 
godt tilpas på mit studie

Hvor tilfreds er du med 
studiet overordnet set?

Studiet har bidraget til, 
at jeg føler mig som en del 

af et fagligt fællesskab

Jeg føler mig som en del af et 
større fællesskab på mit studie

Hvordan vurderer du 
muligheden for social 

kontakt til medstuderende

Oplevelse af ensomhed 
i dagligdagen

AU
12

86

85

75

57

75

9

Sience 
and 

technology
17,5

89

88

77

64

80

7

Health
17

90

93

90

75

89

6

Business 
and social 
sciences

10,5

86

83

72

53

75

9

Arts
8,5

84

84

73

51

65

10

Kilde: 
Studiemiljøundersøgelsen, 
Aarhus Universitet 2011 

Aarhus Universitet  

10

65

51

8,5

84

84

73

10,5

9

75

53

83

72

9

75

57

12

86

85

75

7 6

80 89

64 75

17,5

89

88

77

17

90

93

90

86

 Antal timer

Jeg har det godt på 
min uddannelse

Der er et godt 
studiefællesskab 

blandt de studerende 
på min uddannelse

Det er nemt at få faglig 
hjælp og sparring 

fra andre studerende 
på min uddannels

HUM
7,7

3,9

3,5

3,4

JURA
7,9

3,8

2,9

2,8

SAMF
10,5

4

3,8

3,5

SCIENCE
15,4

4,1

4

3,7

SUND
18,9

4,1

4

3,7

TEO
9,5

4,2

4

3,8

TOTAL
12,7

4

3,8

3,52,83,4

3,8

2,9

3,9

3,5

7,97,7 10,59 9,5

3,73,7

4,1

4

4,1

4

18,915,4

3,8

4,2

4

3,5

4

3,8

3,5

4

3,8

12,7

Tallene angiver i hvor høj grad de studerende har erklæret sig enige i udsagnet på en skala fra 1 – 5  
Kilde: Tilfredshedsundersøgelse blandt studerende på Københavns Universitet, 2013   

Københavns Universitet 

Gennemsnit
Under gennemsnit

Over gennemsnit

”Tallene i tabellen viser, hvor stor en andel af de studerende, der 
erklærede sig 'helt enige' eller 'overvejende enig' i udsagnene, 
svarede 'meget god' eller 'god' og 'meget ofte' og 'ofte'.”
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Tallene angiver i hvor høj grad de studerende har erklæret sig enige i udsagnet på en skala fra 1 – 5  
Kilde: Tilfredshedsundersøgelse blandt studerende på Københavns Universitet, 2013   

Københavns Universitet 

Gennemsnit
Under gennemsnit

Over gennemsnit

”Tallene i tabellen viser, hvor stor en andel af de studerende, der 
erklærede sig 'helt enige' eller 'overvejende enig' i udsagnene, 
svarede 'meget god' eller 'god' og 'meget ofte' og 'ofte'.”
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studerende, underviseren og med-
studerende. Finder dette møde kun 
sted i 5-6 timer er der stor risiko for, 
at en stor del af de studerende ikke 
bliver fortrolige med sto!et i under-
visningen og de metodiske værktøjer. 
Læringen kommer hermed i alt for 
høj grad til at a"ænge af, hvilke 
værktøjer den studerende har med 
sig på forhånd, hvilket generelt set 
gør det vanskeligere for studerende 
med såkaldt ‘uddannelsesfremmed’ 
baggrund af agere i uddannelsen end 
studerende med akademisk bag-
grund. Undersøgerne viser desuden, 
at timetallet generelt set er af stor 
betydning for den studerendes til-
knytning til uddannelsen og hermed 
den studerendes generelle trivsel 
og mulighed for at yde sit bedste på 
uddannelsen.

Et øget timetal bør derfor være et 
centralt fokus i løsningen af de 
generelle kvalitetsudfordringer på 
uddannelserne og i tilpasningen af 
universiteterne til en større og mere 
mangfoldig studenterbefolkning.  
Som vist tidligere er sammenhængen 
mellem taxametrenes størrelse på 
de forskellige områder og antallet 
af timer helt entydig. Det er hermed 
i høj grad et politisk ansvar at øge 
timetallet ved at sikre øget finansie-
ring til uddannelserne.  I afsnittet 
‘finansiering af uddannelser’ undersø-
ger vi udviklingen i uddannelsernes 

finansiering mere detaljeret, ligesom 
der fremsættes en række konkrete 
anbefalinger.

De store forskelle i antallet af timer 
mellem uddannelser med samme 
taxametertakst viser dog, at antallet 
af timer til dels også handler om 
prioriteringer og beslutninger på det 
enkelte universitet og den enkelte 
uddannelse. Det er grundlæggende af 
stor værdi, at vores uddannelsesinsti-
tutioner og uddannelser er forskel-
lige i deres undervisningsformer, i 
uddannelsernes indhold og metoder, 
så et nationalt fastsat timetal vil være 
uhensigtsmæssigt. Det er dog samti-
dig åbenlyst, at ledelserne på mange 
universiteter er ude af trit med de 
studerende ønsker og det generelle 
behov for at sikre flere timer, også 
inden for de nuværende rammer. Vi 
har derfor følende anbefalinger: 

Det fastsættes politisk, at uddan-
nelsesinstitutionerne regelmæssigt 
skal vedtage kvalitetspolitiker, 
hvori der fastsættes et minimum for 
undervisnings- og vejledningstimer, 
hhv. pr. uge og pr. semester.  Politik-
kerne udformes og vedtages under 
indflydelse og medbestemmelse af 
medarbejdere og studerende.  Der 
skal fastsættes timetal for alle dele 
af uddannelsesinstitutionen og alle 
uddannelsesniveauer – dvs. både 
bachelor- og kandidatuddannelser. 
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studerende, underviseren og med-
studerende. Finder dette møde kun 
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visningen og de metodiske værktøjer. 
Læringen kommer hermed i alt for 
høj grad til at a"ænge af, hvilke 
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sig på forhånd, hvilket generelt set 
gør det vanskeligere for studerende 
med såkaldt ‘uddannelsesfremmed’ 
baggrund af agere i uddannelsen end 
studerende med akademisk bag-
grund. Undersøgerne viser desuden, 
at timetallet generelt set er af stor 
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knytning til uddannelsen og hermed 
den studerendes generelle trivsel 
og mulighed for at yde sit bedste på 
uddannelsen.

Et øget timetal bør derfor være et 
centralt fokus i løsningen af de 
generelle kvalitetsudfordringer på 
uddannelserne og i tilpasningen af 
universiteterne til en større og mere 
mangfoldig studenterbefolkning.  
Som vist tidligere er sammenhængen 
mellem taxametrenes størrelse på 
de forskellige områder og antallet 
af timer helt entydig. Det er hermed 
i høj grad et politisk ansvar at øge 
timetallet ved at sikre øget finansie-
ring til uddannelserne.  I afsnittet 
‘finansiering af uddannelser’ undersø-
ger vi udviklingen i uddannelsernes 

finansiering mere detaljeret, ligesom 
der fremsættes en række konkrete 
anbefalinger.

De store forskelle i antallet af timer 
mellem uddannelser med samme 
taxametertakst viser dog, at antallet 
af timer til dels også handler om 
prioriteringer og beslutninger på det 
enkelte universitet og den enkelte 
uddannelse. Det er grundlæggende af 
stor værdi, at vores uddannelsesinsti-
tutioner og uddannelser er forskel-
lige i deres undervisningsformer, i 
uddannelsernes indhold og metoder, 
så et nationalt fastsat timetal vil være 
uhensigtsmæssigt. Det er dog samti-
dig åbenlyst, at ledelserne på mange 
universiteter er ude af trit med de 
studerende ønsker og det generelle 
behov for at sikre flere timer, også 
inden for de nuværende rammer. Vi 
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17DSF Udspil

studerende, underviseren og med-
studerende. Finder dette møde kun 
sted i 5-6 timer er der stor risiko for, 
at en stor del af de studerende ikke 
bliver fortrolige med sto!et i under-
visningen og de metodiske værktøjer. 
Læringen kommer hermed i alt for 
høj grad til at a"ænge af, hvilke 
værktøjer den studerende har med 
sig på forhånd, hvilket generelt set 
gør det vanskeligere for studerende 
med såkaldt ‘uddannelsesfremmed’ 
baggrund af agere i uddannelsen end 
studerende med akademisk bag-
grund. Undersøgerne viser desuden, 
at timetallet generelt set er af stor 
betydning for den studerendes til-
knytning til uddannelsen og hermed 
den studerendes generelle trivsel 
og mulighed for at yde sit bedste på 
uddannelsen.

Et øget timetal bør derfor være et 
centralt fokus i løsningen af de 
generelle kvalitetsudfordringer på 
uddannelserne og i tilpasningen af 
universiteterne til en større og mere 
mangfoldig studenterbefolkning.  
Som vist tidligere er sammenhængen 
mellem taxametrenes størrelse på 
de forskellige områder og antallet 
af timer helt entydig. Det er hermed 
i høj grad et politisk ansvar at øge 
timetallet ved at sikre øget finansie-
ring til uddannelserne.  I afsnittet 
‘finansiering af uddannelser’ undersø-
ger vi udviklingen i uddannelsernes 

finansiering mere detaljeret, ligesom 
der fremsættes en række konkrete 
anbefalinger.

De store forskelle i antallet af timer 
mellem uddannelser med samme 
taxametertakst viser dog, at antallet 
af timer til dels også handler om 
prioriteringer og beslutninger på det 
enkelte universitet og den enkelte 
uddannelse. Det er grundlæggende af 
stor værdi, at vores uddannelsesinsti-
tutioner og uddannelser er forskel-
lige i deres undervisningsformer, i 
uddannelsernes indhold og metoder, 
så et nationalt fastsat timetal vil være 
uhensigtsmæssigt. Det er dog samti-
dig åbenlyst, at ledelserne på mange 
universiteter er ude af trit med de 
studerende ønsker og det generelle 
behov for at sikre flere timer, også 
inden for de nuværende rammer. Vi 
har derfor følende anbefalinger: 

Det fastsættes politisk, at uddan-
nelsesinstitutionerne regelmæssigt 
skal vedtage kvalitetspolitiker, 
hvori der fastsættes et minimum for 
undervisnings- og vejledningstimer, 
hhv. pr. uge og pr. semester.  Politik-
kerne udformes og vedtages under 
indflydelse og medbestemmelse af 
medarbejdere og studerende.  Der 
skal fastsættes timetal for alle dele 
af uddannelsesinstitutionen og alle 
uddannelsesniveauer – dvs. både 
bachelor- og kandidatuddannelser. 

17



DSF Udspil

Det er afgørende, at timetallene ikke 
bliver et ‘loft’ for, hvor mange timer 
der tilbydes de studerende, men at 
det løfter de uddannelser, som har 
et for lave timetal, og holder hånden 
under de uddannelser, som har et 
tilfredsstillende timetal. Optællingen 
af timetal foregår på baggrund af de 
obligatoriske optællinger, som blev 
indført med finansloven fra 2012. Ud 
over timetal bør kvalitetspolitikkerne 
indeholde en række andre kvalitets-
parametre såsom VIP/STUD ratio, 
strategier for pædagogisk opkvalifice-
ring, forskerdækning mv.. 

•	 Vi anbefaler desuden, at institu-
tionerne forlænger semestrene til i 
udgangspunktet at være 16 uger alle 
steder mod de nuværende 12 eller 16. 
Forlængelsen kan om nødvendigt 
ske ved at forkorte de studerendes 
sommerferie.

KAPITEL 2

– INTERAKTION 
MELLEM 
STUDERENDE OG 
UNDERVISERE

Et tilstrækkeligt timetal er en for-
udsætning for, at vi studerende kan 
blive understøttet og udfordret i vores 
uddannelser, men det er langt fra en 
garanti for kvalitet. Det er naturligvis 
afgørende, hvilke typer af under-
visning vi får, hvilke undervisere vi 
møder, og hvad der foregår imellem 
undervisningstimerne. Antallet 
af studerende på de videregående 
uddannelser er steget voldsomt i de 
seneste årtier. Universitet, der i år-
hundrede har været en yderst elitære 
institution for en lille gruppe i sam-
fundet, er i løbet af de sidste årtier 
blevet til en masseinstitution, som 
ca. 27 % af en ungdomsårgang søgte 
ind på i 2013. På samme måde stiger 
optaget på de øvrige videregående 
uddannelser. Det er entydigt positivt 
for vores samfund, at vi er flere med 
længere uddannelser, der kan bidrage 
i en på alle måder mere kompleks 
verden, og det er yderst positivt, at 
adgangen til alle slags uddannelser 
udbredes til større samfundsgrupper. 
Hvis denne mere diverse studenterbe-
folkning skal uddannes på et lige så 
højt eller højere niveau end tidligere, 
stiller det dog øgede krav til formen 
og pædagogikken i vores uddannel-
ser. En række centrale undersøgelser 
og tal tyder dog på, at uddannelses-
institutionerne langt fra lever op til 
disse krav.  
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Konklusioner
•	 Forskning viser, at aktivitet, feedback 

og løbende kontakt er afgørende for, 
at alle, uanset baggrund, kan lære 
viden i dybden.

•	 Mange studerende har kun mulighed 
for reel interaktion med undervisere i 
få timer om ugen. 

•	 Antallet af studerende pr. underviser 
er stigende på de fleste hovedområ-
der og universiteter. 

•	 Forskningsbaseringen på universite-
terne er ikke forbedret i de senere år, 
trods fokus på området.

•	 Ca. 1/3 af de studerende på visse 
uddannelser oplever, at underviserne 
på deres uddannelse generelt ikke 
har gode pædagogiske evner.

•	 30 – 40 % af de studerende på landets 
største universiteter oplever, at de 
ikke har overblik over, hvilke faglige 
krav der stilles til dem.

•	 Kun 50 % af de studerende på mange 
uddannelser oplever tilstrækkelig 
feedback og vejledning i forbindelse 
med deres faglige præstationer.

•	 Undervisere på universitet arbejde i 
gennemsnit 45 timer om ugen. 

•	 Over 30 % af det videnskabelige 

personale på universiteterne oplever, 
at undervisningsbelastningen går ud 
over opfyldelsen af deres øvrige ar-
bejdsforpligtelser, herunder forskning

Forskning i dybdelæring  
og undervisningsformer 
Tilegnelse af læring handler ikke blot 
om simpelt at tilegne sig færdigheder 
og fakta til brug for den næste eksamen. 
Uanset om det drejer sig om professi-
onsrettede uddannelser eller forsknings-
baserede universitetsuddannelser er det 
afgørende, at den studerende igennem 
undervisningen reelt opnår en tilstræk-
kelig fortrolighed med det tillærte stof og 
de anvendte metoder, så den studerende 
selvstændigt kan reflektere og anvende 
sin viden i nye sammenhænge og skabe 
ny viden. De to svenske uddannelses-
psykologer Ference Marton og Roger 
Säljö udviklede i 1970’erne på baggrund 
af forskning en distinktion mellem to 
forskellige niveauer af læring, som stu-
derende kan have på f.eks. et universitet. 
Distinktionen er sidenhen blevet anvendt 
af talrige uddannelsesforskere, blandt 
andet den australske uddannelsespsyko-
log John Biggs.

De to niveauer er hhv. et overfladelæ-
ringsniveau og et dybdelæringsniveau. 
Overfladelæring er kendetegnet ved, at 
den studerende har en reproducerende 
tilgang til læring, hvor den studerende 
lærer et stof udenad uden at være i stand 
til at forstå de indre sammenhænge. Der-
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med er den studerende ude af stand til at 
anvende og videreudvikle det lærte stof. 
Heroverfor er dybdelæring kendetegnet 
ved, at den studerende fokuserer på de 
underliggende sammenhænge i det lærte 
stof, forstår det i en større sammenhæng 
og hermed er i stand til at anvende den 
tillærte viden og tilegne sig ny viden. 

Det er altså dybdelæring, der er 
egentlig kvalitetslæring, som giver 
studerende reel viden på højeste niveau, 
og som sætter os i stand til at skabe ny 
viden i reflekteret og kritisk samspil med 
omverdenen. Den australske uddan-
nelsespsykolog John Biggs beskriver i 
sin bog ‘Teaching for quality learning at 
universities’, hvordan en af de primære 
udfordringer med en mere divers studen-
terbefolkning er, at få alle studerende op 
på et dybdelæringsniveau. På baggrund 
af en række studier og observationer 
opstiller Biggs to forskellige typer af 
studerende, der som udgangspunkt 
har to forskellige tilgange til læring – 
repræsenteret ved ‘Academic Susan’ og 
‘Non-academic Robert’.

Susan er, allerede inden hun påbe-
gynder sit studie, akademisk engageret, 
hun har akademiske karriereplaner og er 
på forhånd meget interesseret i stoffet. 
Hun møder af sig selv op til forelæsnin-
gen med relevant baggrundsviden og 
spørgsmål, og til forelæsningen finder 
hun svaret på sine spørgsmål og bygger 
hermed videre på sin viden. ‘Studerende 

som Susan underviser sig selv – de behø-
ver kun lidt hjælp fra os’ siger Biggs2 
Roberts tilgang og læring er anderledes. 
Han har ingen akademiske ambitioner, 
har ikke på forhånd en akademisk inte-
resse for stoffet og har mindre relevant 
baggrundsviden. Han forbereder ikke 
spørgsmål til undervisningen og sætter 
ikke af sig selv det, som underviseren 
siger, ind i en bestemt kontekst, men 
forsøger at lære det udenad, så han kan 
bruge det til eksamen. 

Biggs pointe med at opstille de to 
‘arketyper’ af studerende er ikke, at den 
ene egner sig til at være på universitetet 
og den anden ikke gør. Den måde, som 
hhv. Susan og Robert lærer på, er ikke et 
resultat af personligheder eller medfødte 
intelligenser, men er et resultat af forskel-
lige tilgange til læring, som de har tillært 
sig. Sandsynligvis kommer Susan fra en 
familie, hvor forældrene har været højt-
uddannede, og hvor hun igennem hele 
sin opvækst er blevet indført i klassisk 
dannelse og akademiske diskussioner og 
begreber. 

Robert kommer derimod fra en familie 
uden akademikere, hvor universitet 

2     
Fra artiklen 'What Students Does: Tea-

ching for enhanced Learning
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og akademiske diskussioner har været 
en !ern verden, som han ikke har haft 
kontakt til. For Biggs er en helt central del 
i undervisningen at ændre læringsstrate-
gien hos de studerende, der ikke har en 
dybdelæringsstrategi på forhånd, så også 
disse studerende kan opnå dybdelæring. 
‘Undervisningsopgaven er at ændre hans 
[Roberts,] sædvanlige måde at lære på, 
ikke at se den som en hindring for at 
undervise ham’ siger Biggs.

Når Robert skal lære i dybden, er det 
afgørende, at undervisning understøt-
ter, udfordrer og aktiverer ham. Jo 
mere aktiveret Robert bliver, jo mere 
engageret bliver han i det lærte stof, 
og jo bedre vil han være i stand til at 
relatere, anvende og teoretisere over 
den opnåede viden. På baggrund 
af sine observationer af studerende 
opstiller Briggs følgende graf, der skal 
illustrere dette: 

21
Kilde: ’Teaching for quality learning at universities’, John Biggs 2007  



DSF Udspil

Den traditionelle forelæsning, hvor de 
studerende passivt lytter til en undervi-
ser, er i udgangspunktet tilstrækkeligt 
for, at Susan kan lære i dybden, fordi 
hun selv har redskaberne til at bearbejde 
sin viden og anvende den. For Robert 
bliver forelæsningen derimod blot en 
øvelse i at skrive noter, som han skal 
huske, så han kan bestå næste eksamen. 
Ændres undervisningsformen derimod, 
så den involverer mere aktivitet, en 
tydeligere sammenhæng mellem under-
visningens mål, undervisningsform og 
prøveform og løbende tilbagemeldinger 
på arbejdet, så ændres Roberts læring, 
så også han lærer i dybden. 

Den danske uddannelsesforsker 
Berit Lassesen har på baggrund af bl.a. 
teorierne ovenfor gennemført en stor 
undersøgelse blandt studerende ved 
Aarhus Universitet, med henblik på at 
kortlægge, hvilke faktorer der påvirkede, 
om disse studerende lærte i dybden eller 
i overfladen. I sin undersøgelse kom 
hun frem til, at de faktorer, der fik de 
studerende til at lære i dybden, blandt 
andre var, at undervisningen foregik 
i mindre grupper på f.eks. seminarer 
eller holdundervisning kombineret med 
forelæsninger. På den anden side fik 
undervisning, der kun bestod af forelæs-
ninger, den studerende til i højere grad 
at lære i overfladen. Herudover viste 
undersøgelsen, at studerede, der var 
usikre på deres egne evner og resultater, 
som var eksamensangste, eller som ikke 

følge sig tilpas i deres studiemiljøer, 
i højere grad lærte overfladelæring. 
Omvendt var studerende, der følte sig 
godt tilpas i deres undervisningsmiljø, 
som var selvsikre og bevidste om deres 
egen læringsproces, evner og resultater 
og som var motiverede af interesse for 
deres studie, tilbøjelige til at lære dyb-
delæring.3 Der findes naturligvis mange 
forskellige teorier og undersøgelser om, 
hvordan studerende lærer bedst, men de 
nævnte teorier giver en række vigtige 
pejlemærker for, hvad der er centralt for 
at sikre kvalitetsuddannelser, hvor alle 
studerende uanset baggrund reelt lærer 
viden i dybden, som de kan anvende i 
praksis og bruge til at skabe ny viden. 

Mødet med undervisere
Der foreligger ikke samlede data for 
hvilke undervisningsformer, der bliver 
benyttet i hvilket omfang på de vide-
regående uddannelser. Rigsrevisionen 
lavede dog i 2012, i forbindelse med 
sin beretning om undervisningen på 
universiteterne, en kortlægning af 

3    
Berit Lassesen præsenterer resul-

taterne i sin ph.d.-afhandling 
'Student approach to learning : An 
empirical investigation of factors 
associated with student approach 
to learning'   
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fordelingen mellem undervisningsfor-
mer på et udsnit af uddannelser på de 
danske universiteter. 

Resultater viser, at andelen af 
forelæsninger er klart størst på de 
samfundsvidenskabelige uddannelser, 
hvor halvdelen af undervisningen består 
af forelæsninger. Holdundervisning 
udgør kun 35 % af undervisningen. 
Sammenholdt med det gennemsnitlige 
timetal på 13 timer pr. uge, betyder dette, 
at en studerende på en samfundsviden-
skabelig uddannelse i gennemsnit kun 
har 4 holdtimer om ugen, hvor der er 
mulighed for dialog og interaktion med 
underviseren – i nogle tilfælde vil tallet 
være endnu mindre. Som det fremgår af 
diagrammet, udgør vejledning ca. 15 % 
af undervisningen, men dette vil i langt 
de fleste tilfælde ikke være udtryk for 

ugentlige vejledningsmøder med under-
visere, men for den vejledningstid, som 
er sat af i forbindelse med eksamenspro-

jekter og større opgaver. Ved de tekniske 
og naturvidenskabelige uddannelser 
udgør forelæsningen også den største 
andel, men bliver her suppleret af både 
holdundervisning og laboratorieunder-
visning i lidt højere grad. Det direkte 
møde med underviseren, fraregnet vej-
ledning, udgør her i gennemsnit 7,5 time 
pr. uge. På de humanistiske uddannelser 
er andelen af forelæsninger væsentlig 
mindre, og holdundervisning er den 
dominerende undervisningsform. Dette 
skal dog ses sammen med det meget 
lave antal undervisningstimer på 8 timer 
pr. uge, hvilket betyder, at det gennem-
snitlige antal holdtimer er 5 pr. uge. De 
sundhedsvidenskabelige uddannelser 

”Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne”
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har den største andel holdtimer på ca. 55 
% svarende til 10 timer om ugen og har 
herudover 1 laboratorietime.

Mange studerende oplever altså at 
have ganske få undervisningstimer, hvor 
de er i reel dialog og interaktion med de-
res undervisere, og undersøgelser tyder 
på, at dette generelt bliver oplevet som 
et kvalitetsproblem. I DJØF’s studielivs-
undersøgelse fra 2013 foretaget blandt 
DJØF’s studentermedlemmer på de 
samfundsvidenskabelige uddannelser, 
svarede 59 % af de studerende, at de kun 
‘i mindre grad’ eller ‘slet ikke’ oplevede 
tilstrækkelig kontakt med undervisere 
og forskere i forbindelse med studiet.
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Jeg oplever tilstrækkelig 
kontakt med undervisere 
og forskere i forbindelse 
med mit studie.

Kilde: DJØFs studielivsundersøgelse 2013

”Slet ikke” eller 
”i mindre grad”

”i nogen grad” 
eller ”i høj grad”

59%

41%

Stigende antal studerende  
pr. underviser
En faktor, der er afgørende for, hvor 
gode muligheder den enkelte stude-
rende har for at have kontakt til forskere 
og undervisere på universiteterne, er, 
hvor mange studerende der er pr. fastan-
sat underviser/forsker.  Rigsrevisionen 
undersøger i sin rapport denne STUD/
VIP-ratio ved at undersøge forholdet 
mellem antallet af heltidsstuderende 
(STÅ) og antallet af VIP-undervisnings-
årsværk på baggrund af universiteter-
nes statistiske beredskab i 2011. 

Som det fremgår af tabellen, er der 
meget stor forskel på de forskellige 
hovedområders ratio. På de samfundsvi-
denskabelig uddannelser er der næsten 
4 gange så mange studerende pr. under-
viser som på de naturvidenskabelige og 
tekniske uddannelser. 

Antal årsstuderende pr. 
forskningsårsværk allokeret 
til uddannelser på 
hovedområder i 2011  

Kilde: Rigsrevisionens beretning til 
statsrevisorerne om undervisningen 
på universiteterne    
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De gennemsnitlige STUD/VIP ratioer 
dækker desuden over store interne 
forskelle.  Af akkrediteringsrapporten 
for bacheloruddannelsen i Statskund-
skab på KU fra 2010 fremgår det, at 
STUD/VIP-ratioen i 2009 var ca. 74. På 
samme måde viste akkrediteringsrap-
porten fra engelsk på AU, at STUD/
VIP-ratioen i 2010 var på ca. 61 på 
bacheloruddannelsen, mens den var 
ca. 50 på kandidatuddannelsen. Ser 
man på udviklingen i STUD/VIP-
ratioen fra 2007 til 2012 viser det sig, 
at tendensen gennemgående er, at 
STUD/VIP-ratioen stiger. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af 
universiteternes statistiske beredskab  

Oversigt over udvikling 
i stud/VIP-ration på 
hovedområder og 
universiteter 2007 – 2012  
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Samlet set for universiteterne er 
STUD/VIP-ratioen steget for alle ud-
dannelsesområder, undtagen de tekni-
ske- og naturvidenskabelige uddannel-
ser. Den største procentvise stigning 
har fundet sted på de humanistiske og 
sundhedsvidenskabelige uddannelser. 
Ser man på de enkelte hovedområder 
på de enkelte universiteter, viser det 
sig også, at der er stigninger i ratioen 
langt de fleste steder i perioden 2007 
- 2012. 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af 
universiteternes statistiske beredskab  
     

Note: ”Ratioerne er ligesom rigsrevisionens tal 
beregnet på baggrund af universiteternes 
statistiske beredskab. Der er dog enkelte forskelle i 
tallene, da VIP-årsværk på CBS er regnet som 
under SAMF, også selvom universitetet indregner 
årsværkene som under 'udenfor hovedområde'.” 
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De stigende STUD/VIP-ratioer kan 
først og fremmest ses som et resultat af, 
at der overordnet er en mængde midler 
pr. studerende, der gør det vanskeligt at 
ansætte fast personale i samme stør-
relsesorden, som studenterbefolkningen 
vokser. De lokale forskelle viser dog 
samtidig, at antallet af VIP’er afhænger 
af en række andre mere lokale faktorer. 
Dette kan dreje sig om ekstern finan-
siering, der trækker VIP-timer væk fra 
uddannelserne, frikøb af forskere eller 
øvrige forhold i ansættelsesstrukturerer. 
Disse forhold vil blive uddybet i afsnit-
tene om finansiering og om ansættelses-
strukturer.

Forskningsbasering 
De stigende VIP/STUD-ratioer giver 
generelt et dårligere grundlag for 
at lave aktiverende og involverende 

undervisningsaktiviteter, der som 
beskrevet ovenfor er afgørende for, at 
alle studerende kan blive udfordret og 
understøttet i at lære viden i dybden. 
En høj STUD/VIP-ratio er samtidig en 
væsentlig forringelse af mulighederne 
for at skabe uddannelser, der er reelt 
forskningsbaserede, hvor den stude-
rende aktivt deltager i produktionen af 
ny viden ved brug af forskningsmetoder.  

Ud over STUD/VIP-ratioen er 
forholdet mellem undervisning vareta-
get af hhv. VIP og DVIP afgørende for 
forskningsbaseringen. Mens VIP beteg-
ner fuldtidsansatte, der ofte har både 
forsknings- og undervisningsopgaver, 
dækker DVIP deltidsansatte eller løst 
ansatte uden forskningsforpligtelser, 
f.eks. eksterne lektorer, undervisningsas-
sistenter og studenterundervisere4. De 
forskellige DVIP-stillinger kan have en 
berettiget funktion i uddannelserne i 
visse sammenhænge – f.eks. kan eks-
terne lektorer bidrage til uddannelsen 
med aktuelle erfaringer fra det private 
erhvervsliv, mens studenterundervisere 
kan bidrage med at facilitere de stude-
rendes selvstændige arbejde. I mange 
tilfælde sker det dog, at undervisnings-

4  
  Denne definition af DVIP læner sig 

op ad Danske Universiteters defi-
nition i Universiteternes Statisti-
ske Beredskab 
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opgaver, som bør varetages af forskere, 
af omkostningshensyn bliver varetaget 
af DVIP-stillinger. Dette kan medføre, 
at de studerende reelt ikke møder den 
nyeste viden og de nyeste metoder 
Det øger desuden sandsynligheden 
for, at det enkelte undervisningsforløb 
bliver løsrevet og uden sammenhæng 
med resten af uddannelsen. Som det 
fremgår af figur 2,7, varierer forskerdæk-
ningen både mellem hovedområder 
og universiteter. Generelt er den 
lavest på de samfundsvidenskabelige 
uddannelser, hvor det i gennemsnit 
kun er 60 % af undervisningen, der 
varetages af forskere. Udviklingen i 
forskerdækning har generelt været 
uændret, dog med undtagelse af de 
sundhedsvidenskabelige uddannelser, 
hvor den har været faldende. Dette kan 
bl.a. ses som et udtryk for et vist politisk 
fokus på forskerdækning, blandt andet 
i forbindelse med løftet af det laveste 
taxameter i år 2010. VIP/DVIP-ratioen 
har således været et fokuspunkt i de 
årlige tilsyn med universiteterne i flere 
år, hvor en række udvalgte uddannelser 
fra universiteterne har været undersøgt. 
I den forbindelse offentliggjorde uddan-
nelsesministeriet i december 2013 en 
rapport, der viste, at 50 % af de fulgte ud-
dannelser havde haft en stigning i VIP/
DVIP-ratioen i perioden 2009 – 2012. 
Dette er umiddelbart en positiv tendens, 
men tabel 2,6 viser samtidig, at stignin-
gerne langt fra er noget, der rykker på 
den samlede forskerdækning. 

0 20 40 60 80

Kilde: DJØFs studielivsundersøgelse 2013
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70%

Fra hvilken gruppe 
undervisere modtager 
du undervisning på 
højeste niveau?
Undervisere, 
der er fastansat 
som forskere 
og undervisere 
fuld tid på 
universitetet

Eksterne 
undervisere

Ph.d. 
–studerende

Studenter-
undervisere

Ud over at en lavere forskerdækning 
svækker forskningsbaseringen på 
uddannelserne, tyder undersøgelser på, 
at studerende generelt oplever faglig-
heden som værende højere med VIP’er 
end med DVIP som eksterne lektorer 
og studerende, jf. tabel 2,8.
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Kilde: DJØFs studielivsundersøgelse 2013
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som forskere 
og undervisere 
fuld tid på 
universitetet

Eksterne 
undervisere

Ph.d. 
–studerende

Studenter-
undervisere

Fra hvilken gruppe 
undervisere modtager du 
undervisning af den højeste 
pædagogiske kvalitet?

Ud over udfordringer med VIP-
dækningen, er der en stigende tendens 
til, at undervisningen bliver varetaget 
af undervisere på projekt- og åremåls-
ansættelser som f.eks. ph.d-studerende 
og især post.docs i stedet for fastansatte 
lektorer, professorer og adjunkter. 
Disse er ofte ansatte til at forske og 
undervise i specifikke projekter, hvilket 
medfører, at undervisningsforløb i 
stigende grad bliver varetaget af flere 
forskellige undervisere, der underviser 
i hver deres specialområde. Dette kan 
i nogle tilfælde medvirke til, at de 
studerende får kendskab til de nyeste 
forskningsprojekter, men der er stor 

risiko for, at det medfører, at undervis-
ningsforløbene bliver fragmenterede 
og uden tilstrækkelig sammenhæng 
med resten af uddannelser. Forholdet 
mellem forskellige typer af ansættelser 
på universiteterne undersøges nærmere 
i afsnittet ‘Stillingsstrukturer’

Pædagogisk opkvalificering   
af  undervisere
Det er afgørende for forskningsbaserin-
gen på universiteterne, at langt største-
delen af undervisningen varetages af 
fastansatte forskere og undervisere på 
fuld tid, da det er her, at studerende i 
højeste grad møder, og bliver inddraget 
i, den nyeste viden og de nyeste meto-
der. Som vist i figur 2,8 vurderer langt 
de fleste studerende, at de modtager 
undervisning på det højeste faglige 
niveau af undervisere, der er fastansatte 
som forskere og undervisere på fuld tid 
på universitetet. 

Samme undersøgelse tyder dog 
på, at på trods af, at de studerende 
har et klart indtryk af, at fastansatte 
VIP’er har viden på det højeste faglige 
niveau, er de ikke de bedste til at 
formidle denne viden. Under halvdelen 
af de studerende svarede således, at 
deres undervisere havde den højeste 
pædagogiske kvalitetsom det fremgår 
af tabellen her: 
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Underviserne på mit 
studie har generelt gode 
pædagogiske evner

Slet ikke  5%

I mindre grad 29%

I nogen grad 58%

I høj grad  8%

Kilde: DJØF’s studielivsundersøgelse

Et stort mindretal i denne undersø-
gelse oplevede, at deres undervisere 
generelt ikke eller kun i mindre grad 
havde gode pædagogiske evner.

Forventninger og feedback
Videregående uddannelser, der i høj 
grad er forskningsbaserede, er naturligt 
kendetegnet ved høj grad af selvstæn-
dighed og plads til, at den studerende 
er med til at definere sine egne opgaver 
og læring, strukturerer sit eget arbejde 
og hele tiden forholder sig kritisk og 
refleksivt til den tilegnede viden. Det er 
dog afgørende, at denne selvstændige 
udvikling sker i et undervisningsmiljø, 
hvor vi som studerende har et tilfreds-
stillende overblik over, hvilke forvent-
ninger der stilles til os. Desuden er det 
afgørende, at vi løbende får tilbage-
meldinger på vores arbejde og har en 
fornemmelse af, hvad vi gør godt, og 
hvad vi kan gøre anderledes. Særligt 
med en større studenterbefolkning, der 

ikke i samme grad som tidligere kan 
forventes på forhånd at have en klar 
fornemmelse af, hvilke forventninger 
der stilles til akademiske arbejde, er det 
afgørende, at der er en sammenhæng 
mellem faglige krav, undervisningens 
indhold, undervisningsformer og prøve-
former. Flere undersøgelser peger dog 
på, at mange studerende generelt har 
en oplevelse af, at de krav, der stilles til 
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Læringsmålene 
for de enkelte 
undervisnings-
forløb er klart 
formulerede 
og klart 
kommunikerede

Der er god 
overensstemmelse 
mellem 
læringsmål og 
eksamenkrav

De valgte 
undervisnings-
former støtter mit 
læringsarbejde 
med henblik på 
opfyldelse af 
læringsmål og 
eksamenskrav

Der er klare 
informationer om, 
hvad der fagligt 
set forventes af 
mig som 
studerende

Kilde: Studiemiljøundersøgelsen, 
Aarhus Universitet 2011

Undervisningens organisering

AU      ST       HE      BS      AR

Tallene angiver den andel af studerende, der 
har svaret helt enig eller overvejende enig.
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dem er uklare. AU’s studiemiljøunder-
søgelse viser således, at kun ca. 65 % af 
de studerende mente, at læringsmålene 
for de enkelte undervisningsforløb var 
klart formulerede. Ligeledes mente kun 
65 %, at der var klare informationer om 
de faglige krav, der blev stillet tildem 
som studerende.
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70%

70%
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7%

Introduktionsforløbet ved studiestartet

Mentorordning

Kvali!ceret studievejledning

Karriererådgivning, der forberede 
studerende til arbejdsmarkedet

Løbende feedback fra underviserne på 
a"everinger/opgaver

Faglig sparring med andre studerende

Undervisningen

Tættere kontakt til underviserne

Familie/venner

Andet

Hvilke af nedenstående har 
bidraget til at give dig et 
overblik over kravenen som 
studerende?

KU’s tilfredshedsundersøgelse fra 
2013 viser samme billede. Her svarede 
31 % af respondenterne, at de var uenige 
eller helt uenige i, at der var klare infor-
mationer om, hvad der forventes af dem 
fagligt. Kun 42 % erklærede sig enige. 
DJØF’s studielivsundersøgelse fra 2013 
viser ligeledes, at 44 % af de studerende 
var enige i, at de manglede overblik 

over kravene til dem som studerende. 
Undersøgelsen spurgte efterfølgende 
de studerende, hvad der havde bidraget 
til at give dem et overblik over kravene 
eller kunne hjælpe dem til at få et bedre 
overblik: 
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61%
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Introduktionsforløbet ved studiestartet

Mentorordning

Mere kvali!ceret studievejledning
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Tættere kontakt til underviserne

Hvad kan hjælpe dig med at få 
et bedre overblik over kravene 
til dig som studerende?

Kilde: DJØFs studielivsundersøgelse 2013

Som det fremgår af tabellerne, er 
undervisning, faglig sparring med andre 
studerende, introforløb og løbende 
feedback fra undervisere på afleveringer 
og opgaver det, der i højest grad har 
bidraget til at give de studerende et over-
blik over, hvilke krav der stilles til dem. 
Blandt de studerende, der ikke føler, at 
de har et overblik over, hvilke krav der 
stilles til dem, er feedback det forhold, 
som langt de flest studerende vurderer, 
vil hjælpe dem til at få et bedre overblik. 
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Som det fremgår af tabellerne, er 
undervisning, faglig sparring med andre 
studerende, introforløb og løbende 
feedback fra undervisere på afleveringer 
og opgaver det, der i højest grad har 
bidraget til at give de studerende et over-
blik over, hvilke krav der stilles til dem. 
Blandt de studerende, der ikke føler, at 
de har et overblik over, hvilke krav der 
stilles til dem, er feedback det forhold, 
som langt de flest studerende vurderer, 
vil hjælpe dem til at få et bedre overblik. 
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Som det fremgår af tabellerne, er 
undervisning, faglig sparring med andre 
studerende, introforløb og løbende 
feedback fra undervisere på afleveringer 
og opgaver det, der i højest grad har 
bidraget til at give de studerende et over-
blik over, hvilke krav der stilles til dem. 
Blandt de studerende, der ikke føler, at 
de har et overblik over, hvilke krav der 
stilles til dem, er feedback det forhold, 
som langt de flest studerende vurderer, 
vil hjælpe dem til at få et bedre overblik. 

30



DSF Udspil

Ud over at mængden af undervisning, 
studiemiljøet, kontakt til medstuderende 
og undervisere og vejledning er forhold, 
som bør styrkes for at øge de studeren-
des overblik over de krav, der stilles til 
dem, er løbende feedback en afgørende 
faktor. Meget tyder dog på, at både 
mulighederne og kvaliteten af feedback 
er stærkt problematisk flere steder i 
uddannelsessystemet. Samme DJØF-
undersøgelse, som ovenstående tal 
kommer fra, viser at 62 % af adspurgte 
vurderede, at de i mindre grad eller slet 
ikke modtog en tilstrækkelig mængde 
vejledning og feedback i forbindelse 
med opgaveskrivning og projektarbejde. 
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Kilde: Studiemiljøundersøgelsen, 
Aarhus Universitet 2011

AU      ST       HE      BS      AR

Tallene angiver den andel af studerende, der 
har svaret helt enig eller overvejende enig.

Kvaliteten af vejledning 
og tilbagemelding

Studiemiljøundersøgelsen fra Aarhus 
Universitet viser, at problemet er næsten 
lige så stort på Aarhus Universitet. Kun 
hhv. 45 og 42 % af de adspurgte stude-
rende var helt enige eller overvejende 
enige i, at de havde gode muligheder for 
at få vejledning om faglige præstationer 
og tilbagemeldinger på præstationer. 
Samtidig vurderede kun ca. halvdelen af 
de adspurgte, at kvaliteten af vejlednin-
gen og tilbagemeldinger var god. 
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Kilde: DJØFs studielivsundersøgelse 2013

”Slet ikke” eller 
”i mindre grad”

”i nogen grad” 
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62%

37%

 Jeg modtager en tilstrække-
lig mængde vejledning og 
feedback i  forbindelse med 
opgaveskrivning og projekt-
arbejde på mit studie.   

Underviseres forhold
Undervisernes mulighed for at forbe-
rede sig til varierende undervisningsfor-
mer, have tid til 

feedback og vejledning og samtidig 
have tid til at forske på højeste niveau, 
er stærkt afhængigt af den enkeltes ar-
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bejdsbelastning. Vi har tidligere påvist, 
at STUD/VIP-ratioerne er stigende 
de fleste steder på universiteterne, 
hvilket i udgangspunktet forringer 
undervisernes mulighed for forbere-
delse, interaktion og tilbagemeldinger 
på de studerendes arbejde. Ser man på 
undervisernes arbejdstid, viser det sig 
ligeledes, at de i gennemsnit er stærkt 
pressede i deres arbejdstider. Den 
nedenstående undersøgelse udarbej-
det af konsulentfirmaet Rådgivende 
Sociologer for FORSKERforum viser 
således, at alle undervisere arbejde 
mere end 37 timer om ugen – i gen-
nemsnit 44 timer om ugen. Samtidig 
går der for både professorer, lektorer, 
adjunkter og post.docs et betydeligt 
antal timer til administration og 
ansøgninger. 

Med pressede arbejdstider og en 
stigende STUD/VIP-ratio, som vist 
tidligere, er der en stor risiko for, at 

underviserne presses og får mindre 
forberedelsestid eller forskningstid, 
hvorved undervisningskvaliteten 
og forskningsbaseringen kan blive 
forringet. I afsnittet ‘ansættelsesstruk-
turerer’ vil vi undersøge nærmere, 
hvordan især den stigende a!ængig-
hed af eksterne midler medfører store 
forandringer i både stillingsstrukturen 
og i den enkelte medarbejders incita-
menter til at prioritere undervisnings-
opgaven ift. forskningsopgaven. Som 
det fremgår af følgende oversigt lavet 
af FORSKERforum er det dog ikke alle 
steder, at der findes normer, for tid til 
undervisning, forberedelse og forsk-
ning. Samtidig er der store forskellige i 
normen for forberedelsen.

Kilde: DJØF's studielivsundersøgelse 2013
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Anbefalinger:
Analysen ovenfor viser, på trods af 
at interaktion med undervisere og 
aktivitet er afgørende for, at en større 
og mere mangfoldig studenterbefolk-
ning kan tilegne sig forskningsba-
seret læring i dybden, at forholdene 
for dette er stærkt utilstrækkelige 
mange steder på universiteterne. For 
at styrke rammerne for dette anbefa-
ler vi følgende tiltag, der kan forbedre 
interaktionen mellem undervisere og 
studerende.

Undervisningen skal bestå af en 

bred palet af undervisningsformer. 
Ingen kurser må udelukkende bestå 
af forelæsninger. Forelæsninger skal 
altid suppleres af andre undervis-
nings- eller læringsformer som f.eks. 
holdundervisning, øvelsesunder-
visning, individuel vejledning eller 
laboratorieundervisning. 

Studerende skal have en lovfæstet ret 
til tilbagemeldinger/feedback på alle 
opgaver – både eksamensopgaver 
og øvrige opgaver, som er en del af 
undervisningen. Tilbagemeldingens 
omfang og karakter tilpasses opga-
vens. De nærmere regler omkring 
tilbagemelding i de enkelte under-
visnings- og prøveforløb fastsættes i 
studieordningen. 

Årlig opkvalificering af alle undervi-
sere. Ledelserne på institutionerne 
sikrer midler og rammer til, at alle 
undervisere årligt kan gennemgå 
pædagogisk opkvalificering. De 
enkelte studienævn kan dog omprio-
ritere ressourcerne og rette dem mod 
bestemte grupper af undervisere, 
som studienævnet vurderer, har 
særlige behov.

Der indføres obligatorisk vurdering 
af underviseres engelskkompetencer 
ved evaluering af undervisning på 
engelsk. Ledelserne på institutio-
nerne forpligtes til at løbende at stille 
rammer og beredskab til rådighed 
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Anbefalinger:
Analysen ovenfor viser, på trods af 
at interaktion med undervisere og 
aktivitet er afgørende for, at en større 
og mere mangfoldig studenterbefolk-
ning kan tilegne sig forskningsba-
seret læring i dybden, at forholdene 
for dette er stærkt utilstrækkelige 
mange steder på universiteterne. For 
at styrke rammerne for dette anbefa-
ler vi følgende tiltag, der kan forbedre 
interaktionen mellem undervisere og 
studerende.

Undervisningen skal bestå af en 

bred palet af undervisningsformer. 
Ingen kurser må udelukkende bestå 
af forelæsninger. Forelæsninger skal 
altid suppleres af andre undervis-
nings- eller læringsformer som f.eks. 
holdundervisning, øvelsesunder-
visning, individuel vejledning eller 
laboratorieundervisning. 

Studerende skal have en lovfæstet ret 
til tilbagemeldinger/feedback på alle 
opgaver – både eksamensopgaver 
og øvrige opgaver, som er en del af 
undervisningen. Tilbagemeldingens 
omfang og karakter tilpasses opga-
vens. De nærmere regler omkring 
tilbagemelding i de enkelte under-
visnings- og prøveforløb fastsættes i 
studieordningen. 

Årlig opkvalificering af alle undervi-
sere. Ledelserne på institutionerne 
sikrer midler og rammer til, at alle 
undervisere årligt kan gennemgå 
pædagogisk opkvalificering. De 
enkelte studienævn kan dog omprio-
ritere ressourcerne og rette dem mod 
bestemte grupper af undervisere, 
som studienævnet vurderer, har 
særlige behov.

Der indføres obligatorisk vurdering 
af underviseres engelskkompetencer 
ved evaluering af undervisning på 
engelsk. Ledelserne på institutio-
nerne forpligtes til at løbende at stille 
rammer og beredskab til rådighed 
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for opkvalificering af underviseres 
engelskkompetencer. Studienæv-
nene fastlægger ligeledes procedurer 
for opkvalificering af undervisere 
i undervisning på engelsk samt 
procedurer for håndtering af dårli-
gere evalueringer af underviseres 
engelskkundskaber. 

•	 Alle studerende skal møde lektorer 
og professorer allerede på deres 
første studieår.

•	 Undervisere skal lovmæssigt sikres 
ret til at forhandle lokale normer for 
undervisning, forskning og forbere-
delse. 

KAPITEL 3 

– STUDIEMILJØ
Det er afgørende for kvaliteten i vores 
uddannelse, at de studiemiljøer, vi 
færdes i understøtter vores læring. De 
fysiske forhold skal både skabe gode 
rammer for selve undervisningen og 
samtidig understøtte, at vi kan være 
på vores uddannelsesinstitutioner 
også udenfor undervisningen. Det 
handler også om, at vi gennem 
studiemiljøerne er en del af trygge 
faglige fællesskaber i tæt kontakt 

med både undervisere og medstu-
derende og har rammerne til at lave 
sociale og faglige aktiviteter uden for 
undervisningen. Undersøgelser tyder 
dog på, at der mange steder på ud-
dannelserne er væsentlige problemer 
med studiemiljøer, der ikke under-
støtter uddannelseskvaliteten.

Konklusioner
•	 Op mod 25 % af de studerende på 

landets største universiteter oplever, 
at der ikke altid er plads nok til, at 
alle kan sidde ned i undervisnings-
lokalerne.

•	 15 – 45 % af de studerende vurderer 
ikke, at indeklimaet og indretning i 
undervisningslokalerne understøtter 
deres læring.

•	 Op mod 45 % af de studerende har 
ofte svært ved at finde en læse- eller 
gruppeplads.

•	 Under halvdelen af de studerende på 
de største universitet oplever at have 
gode muligheder for at møde deres 
undervisere i dagligdagen uden for 
undervisningen.

•	 Kun ca. halvdelen af de studerende 
føler sig som en del af et større 
fællesskab.

•	 10 – 20 % af de studerende føler sig 
ensomme.
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Grundlæggende fysiske forhold
At tilegne sig læring på højeste interna-
tionale niveau kræver stort fokus og op-
mærksomhed fra den studerendes side. 
Det er derfor afgørende, at de fysiske 
rammer er i orden og ikke tager opmærk-
somhed væk fra undervisningen. Flere 
undersøgelser tyder dog på, at mange 
studerende oplever, at helt basale fysiske 
forhold ikke er i orden til undervisnin-
gen, f.eks. at ikke alle har et sted at sidde. 
I studiemiljøundersøgelsen fra Aarhus 
Universitet 2011 erklærede kun 86 % af 
de adspurgte sig enige i, at der var plads 
i undervisningslokalerne til, at alle kunne 
sidde ned. Der var altså næsten 15 %, der 
ikke var enige. I tilfredshedsundersø-
gelsen fra Københavns Universitet 2013 
svarede hele 27 % af de adspurgte, at de 
var uenige i, at der generelt var plads nok 
i undervisningslokalerne til, at alle kunne 
sidde ned. 

Plads i undervisningslokalerne

Aarhus 
Universitet
Der er plads nok i 
undervisningslokalerne 
til, at jeg kan sidde ned

Københavns 
Universitet
Der er generelt plads 
nok i undervisn-
ingslokalerne til, at alle 
kan sidde ned

0 25 50 75 100

Enig/meget 
enig 86%

Uenig/helt 
uenig 27%

Et endnu mere udbredt problem er in-
deklimaet og indretningen af lokalerne. 
I samme undersøgelse fra Københavns 
Universitet svarede hele 49 %, at de at 
de ikke var enige i, at indeklimaet og 
indretingen generelt understøttede de-
res indlæring. På Syddansk Universitet 
svarede hhv. 14 og 20 % af de studerende 
i en tilsvarende studiemiljøundersø-
gelse, at de vurderede indeklimaet i hhv. 
auditorierne og undervisningslokalerne 
til at være dårligt eller meget dårligt, 
mens 41 % på DTU oplevede problemer 
med indeklimaet. Også på Aalborg 
Universitet og IT-Universitetet angav 
store dele af de studerende tilsvarende 
problemer i lignende undersøgelser.

Indeklima og indretning

0 25 50 75 100

Aalborg Universitet 
Den fysiske indreting er 
stimulerende for læring

Københavns Universitet 
Indeklima og 
indretning understøtter 
min læring 

Syddanske Universitet 
Hvordan er din oplevelse 
i dette semester af 
indeklimaet i auditoriet 
Hvordan er din oplevelse i 
dette semester af inde-
klimaet i undervisningslokaler 

Uenig/helt 
uenig 49%

Meget dårlige 
eller dårlige 
forhold 14%

Meget dårlige 
eller dårlige 
forhold 20%

Meget 
enig/enig 64%

Meget enig/
enig 71%

IT-Universitetet 
Generel tilfredshed med 
indeklimaet
 
Det fysiske miljø 
understøtter god læring

Meget uenig/
enig 45%
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Plads til at studere uden  
for undervisning
Hvis studerende skal have gode ramme 
for at være fuldtidsstuderende, kræver 
det, at de fysiske rammer på uddan-
nelsesinstitutionerne understøtter dette 
med plads til at studere uden for selve 
undervisningen. Dette gælder først og 
fremmest på læsesale og grupperum/
gruppepladser. Mange stuerende 
oplever dog, at disse rammer ikke er til 
rådighed. På Københavns Universitet 
havde 42 % problemer med at finde en 
læseplads på campus, og på samme 
måde mente kun 55 % af de studerende 
på Aarhus Universitet, at de kunne finde 
en læseplads, når de havde brug for det. 
Når det gælder gruppepladser, svarede 
kun 53 % af de studerende på Aarhus 
Universitet, at de for det meste kunne 
finde et sted at sidde sammen med en 
læsegruppe/makker, og på ITU var det 
tilsvarende tal kun 48 %.

0 25 50 75 100

Aalborg Universitet 
Når jeg har brug for en 
læselads kan jeg for de 
meste �nde det

Der er for det meste et 
sted hvor jeg kan sidde 
sammen med min 
læsegruppe/makker, når 
jeg har brug for det

Københavns Universitet 
Jeg kan oftest �nde en 
læseplads på campus, der 
passer til min måde at 
studere på 

Uenig/helt 
uenig 42%

Meget enig/
enig 48%

Meget enig/
enig 53%

Meget enig/
enig 55%

IT-Universitetet 
Tilstrækkelige faciliteter 
til at understøtte 
gruppearbejde

Plads til at studere 
udenfor undervisningen

Ud over de basale fysiske rammer for 
uddannelsen i og uden for undervisnin-
gen er det afgørende, at studiemiljøerne 
støtter op omkring, at de studerende 
bliver en del af et fagligt og socialt miljø. 
En analyse af studiemiljøundersøgelsen 
på Aarhus Universitet 2011 viste, at ud 
over forhold, der direkte relaterer sig til 
undervisningen, som feedback og klare 
krav i undervisningen, spillede selve 
studiemiljøet en afgørende rolle. Det 
drejede sig dels om fysiske rammer, som 
giver plads og mulighed for studiesocialt 
samvær med medstuderende, og hvor 
undervisere ikke er afsondret fra stude-
rende. Og desuden drejede det sig om 
en social infrastruktur, der muliggør, at 
studerende mødes til faglige og sociale 
arrangementer udenfor selve undervis-
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ningssituationen. Derudover var den 
enkelte studerendes følelse af at indgå 
i et større fællesskab på studiet, fagligt 
såvel som socialt en trivselsfremmende 
faktor. Resultaterne stemmer godt over-
ens med DTU's studiemiljøundersøgelse 
fra 2012. Her vurderede de studerende 
kontakt til medstuderende som et af de 
to allervigtigste forhold for trivsel på stu-
diet. Som et af de næstvigtigste forhold 
vurderede de kontakt til undervisere, og 
at underviserne er tilgængelige for de 
studerende også uden for den alminde-
lige skemalagte undervisningstid,. Meget 
tyder dog på, at studiemiljøerne ikke på 
alle uddannelsessteder stiller rammer til 
rådighed for disse forhold.

På Aarhus Universitet vurderede kun 
40 %, at de fysiske rammer gav gode 
muligheder for at møde underviserne i 
dagligdagen og på Københavns Univer-
sitet svarede kun 24 % at de ofte møder 
undervisere fra deres uddannelse på 
campus uden for undervisningen.

0 25 50 75 100

Aalborg Universitet 
De fysiske rammer på 
mit uddannelsessted 
giver god mulighed for 
at møde underviserne 
i dagligdagen

Københavns Universitet 
Jeg møder ofte 
underviserne fra min 
uddannelse på campus 
uden for undervisningen 

Meget enig/
enig 24%

Meget enig/
enig 40%

Møde med underviserne 
i hverdagen

Når det gælder mulighederne for at 
møde andre studerende fra uddannel-
sen er der også problemer. På Aarhus 
Universitet vurderede 75 %, at der var 
gode muligheder for kontakt til medstu-
derende. På trods af det, følte kun 57 % 
på AU sig som en del af et større fælles-
skab på studiet. På Københavns Uni-
versitet var det kun 55 %, der vurderede, 
at der var god mulighed for at møde 
de andre studerende fra uddannelsen 
på campus uden for undervisning På 
IT-Universitetet følte kun 51 % sig som 
en del af et fællesskab. 

0 25 50 75 100

Aalborg Universitet 
Hvordan vurderer du 
muligheden for social 
kontakt til medstuderende

Jeg føler mig som en 
del af et større fællesskab 
på mit studiet

Københavns Universitet 
Der er god mulighed for at 
møde de andre studer-
ende fra min uddannelse 
på campus uden for 
undervisningstiden 

Meget enig/
enig 55%

Meget enig/
enig 51%

IT-Universitetet 
Jeg følger mig som en 
del af et fællesskab

Plads til at studere 
udenfor undervisningen

God/meget 
god og 
enig/meget 
enig 75%

God/meget 
god og 
enig/meget 
enig 57%

For nogle studerende kan få under-
visningstimer, dårlige studiemiljøer og 
manglende faglig og social integration 
på uddannelserne betyde, at de stude-
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rende bliver ensomme på studiet. Dette 
forhold er blevet undersøgt i studiemil-
jøundersøgelserne på Syddansk Univer-
sitet og Aarhus Universitet og viste, at 
hhv. 17 % og 10 % af de studerende følte 
sig ensomme. Andre undersøgelser fra 
Dansk Magisterforening og DJØF viser 
på samme måde, at op mod hver femte 
studerende er ensom på studiet.

Anbefalinger
Undersøgelserne viser, at mange stude-
rende oplever, at basale fysiske facilite-
ter omkring undervisningen, som f.eks. 
plads i lokalerne, indeklima og gruppe-
pladser ikke er i orden. Samtidig oplever 
mange studerende, at studiemiljøerne 
ikke danner grundlag for kontakt med 
undervisere og medstuderende uden 
for undervisningen, og mange føler sig 
ikke som en del af et fagligt fællesskab. 
Vi har derfor følgende anbefalinger til 
forbedring af studiemiljøet: 
•	 Der vedtages en ny undervisnings-

miljølov med fastsættelse af tydelige 
krav til elevers og studerendes 
undervisningsmiljø og muligheder 
for sanktioner, hvis uddannelsesin-
stitutionerne ikke overholder disse.

•	 Uddannelsesinstitutionerne forplig-
tes på reelt at følge op på problemer, 
som identificeres i studiemiljøunder-
søgelserne.

•	 Alle studerende skal have adgang 
til et studenterstyret rum på deres 

uddannelse – der fastsættes en 
maksimumgrænse for, hvor mange 
studerende der maksimalt må være 
til et enkelt rum.

•	 Undervisnings- og forskningsakti-
viteter placeres i samme områder. 
Studerende og undervisere deler så 
vidt muligt faciliteter og adskilles 
ikke.

•	 Uddannelsesinstitutionerne skal 
støtte op om relevante faglige og 
sociale aktiviteter via økonomisk 
støtte, lokaler og administrativ støtte

•	 Der sikres frirum i undervisernes 
arbejdstid, der giver et grundlag for 
understøttelse af ekstracurriculære 
aktiviteter. 

KAPITEL 4 

– MEDBESTEMMELSE  
OG MEDINDFLYDELSE
Hvis vores uddannelser skal være af 
højeste kvalitet, kræver det, at de hele 
tiden kvalitetssikres og udvikles. Vi 
studerende har en helt unik viden om, 
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Udgivet med støtte 
fra Vanførefonden

hvordan vores uddannelser fungerer, 
og vi er samtidig dem, der skal bruge 
vores uddannelser i fremtiden. Det 
er derfor afgørende, at vi har med-
bestemmelse og medindflydelse på 
kvalitetssikringen og udviklingen af 
vores uddannelser, både lokalt på 
den enkelte uddannelse og i de større 
beslutninger på vores uddannelsesin-
stitution. Lovgivningen og institutio-
nernes måde at forvalte medbestem-
melsen på betyder dog, at den nogle 
steder langt fra fungerer optimalt. 

De aktuelle undersøgelser på dette 
område er begrænsede, og en større 
evaluering og redegørelse om medbe-
stemmelse og medindflydelse på uni-
versiteterne er under udarbejdelse. I 
dette kapitel vil vi derfor kun opridse 
nogle gennemgående problemstil-
linger, som vi studerende oplever, 
der forhindrer medbestemmelse og 
medindflydelsen i det arbejde, der 
skal sikre og udvikle kvaliteten i vores 
uddannelser 

Barrierer for arbejdet i studienævn
Studienævnene er i udgangspunktet 
organer, der giver gode muligheder for, 
at studerende har medbestemmelse og 
medindflydelse på kvalitetssikringen 
og udviklingen af uddannelserne. De 
lovmæssige rammer giver studienæv-
nene en række afgørende kompetencer 
til bl.a. at evaluere uddannelserne, 
udarbejde forslag til ændringer i 

studieordningerne, godkende planer 
for tilrettelæggelse af undervisning, 
prøver og eksamener og at godkendte 
merit- og dispensationsansøgninger. 
Samtidig sikrer loven, at studerende 
og undervisere hver har halvdelen af 
pladserne i nævnet, og at uddannelserne 
således udvikles i et ligeværdigt samspil 
mellem studerende og undervisere. 
Hermed kan uddannelserne løbende 
udvikle både undervisningsmetoder, 
sammensætning af undervisningsforløb 
og selve uddannelsernes indhold. Dette 
sikrer, at uddannelserne hele tiden 
er pædagogisk opdaterede, og at det 
faglige indhold udvikler sig i takt med 
den nyeste udvikling indenfor uddan-
nelsens fagområde. 

De rammer, som studienævnene ope-
rerer indenfor, er dog i høj grad bestemt 
af ledelserne på universiteterne. Det 
gælder blandt andet studienævnenes 
størrelse og sammensætning samt for-
hold omkring økonomi og ansættelser. 
Dårlige rammer kan være en hindring 
for, at studienævnet kan fungere 
optimalt. En af de problemstillinger, der 
ofte forekommer, er, at der ikke bliver 
fulgt systematisk op og handlet på eva-
lueringen. Dette skyldes sommetider 
dårlig ledelse af studienævnene, men 
skyldes ofte, at den lokale studieledelse, 
institutledelse eller fakultetsledelse ikke 
formår at sikre tilstrækkelig informa-
tion og indflydelse på de væsentlige 
spørgsmål, der ligger udenfor studie-
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nævnenes direkte kompetenceområde. 
Dette drejer sig f.eks. om økonomiske 
rammer, ansættelsesforhold og større 
tværgående beslutninger. Herved bliver 
mulighederne for udvikling begræn-
sede. 

Et anden barriere, der i stigende grad 
opleves som et problem på universite-
terne, er, at ledelserne nedsætter større 
og større studienævn, med et stort antal 
forskellige uddannelser. På Aarhus 
Universitet er der eksempler på studie-
nævn, der dækker over op mod 20 ud-
dannelser. En sådan størrelse kan både 
betyde, at ikke alle uddannelser kan 
være repræsenterede i studienævnet, 
og at der ikke er plads til at behandle 
den enkelte uddannelse grundigt. 
Somme tider forsøges disse problemer 
løst ved at nedsætte underudvalg, men 
disse har ofte ikke tilstrækkeligt faste 
og formelle rammer og administrativ 
bistand til at sikre en god varetagelsen 
af kvalitetssikringen og udviklingen af 
uddannelserne. 

Manglende medbestemmelse  
på øvrige beslutninger
Studienævnene sikrer i udgangspunk-
tet medbestemmelse og medindflydelse 
på forholdene omkring tilrettelæggel-
sen, gennemførslen og udvikling af de 
enkelte uddannelser. Som det fremgår 
ovenfor, er studerende dog langtfra 
sikret tilstrækkelig medbestemmelse 
på rammerne for studienævnenes 

arbejde, og på samme måde er der en 
lang række forhold, hvor de studerende 
ikke igennem lovgivningen er sikret 
tilstrækkelig medbestemmelse. Dette 
gælder blandt andet større organisato-
riske og strategiske beslutninger om 
udviklingen af institutionerne samt 
beslutninger om det fysiske studiemiljø. 

Kompetencen til langt de fleste 
beslutninger ligger i dag i ledelses-
strengen, der udgår fra rektor, og der 
er hermed et meget stort frirum for, i 
hvor høj grad ledelserne vælger at give 
de studerende medbestemmelse. Dette 
viser sig ved, at der i dag er meget stor 
forskel på, i hvor høj grad ledelserne 
sikrer studerende medbestemmelse i 
f.eks. større flytteprocesser, udviklings-
processer og strategiske satsninger. 
Nogle studerende oplever tilfredsstil-
lende processer, hvor inddragelsen 
sker i god tid, med klare rammer for 
arbejde og med en reel indflydelse til 
studerende. Andre studerende oplever, 
at inddragelsen i sådanne processer 
først sker, når ledelserne har taget de 
vigtigste beslutninger, og at de stude-
rendes synspunkter og inputs reelt ikke 
har indflydelse på udformningen af 
processer og beslutninger. 

Når større beslutninger sker uden 
medbestemmelse til studerende, 
betyder det ofte, at hensynet til uddan-
nelseskvaliteten bliver nedprioriteret 
til fordel for andre aktiviteter eller til 
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fordel for administrative eller økono-
miske hensyn. Hermed kommer de 
beslutninger, der bliver truffet, til at 
skade kvaliteten i stedet for at styrke 
den. Selv hvis ledelsernes intention er 
at styrke undervisningen og studiemil-
jøerne, bliver de endelige beslutninger 
ofte ude af trit med de studerendes 
behov, hvis de studerende ikke bliver 
inddraget.  

For at styrke de studerende medbe-
stemmelse og medindflydelse på uddan-
nelserne og institutionerne, anbefaler vi 
følgende tiltag: 

•	 Alle studienævn vedtager ned-
skrevne procedurer for håndtering af 
evalueringer og opfølgning på disse.

•	 Der fastsættes en grænse for, hvor 
mange uddannelser et studienævn 
kan omfatte.

•	 Flere beslutningskompetencer 
flyttes fra ledelsesstrengen til de 
kollegiale organer, f.eks. Akademisk 
Råd - herunder beslutninger om 
studienævnsstruktur, endelig 
godkendelse af studieordninger, 
strategi- og udviklingsprocesser, 
beslutninger vedrørende studie-
miljø og godkendelse af lokale 
budgetter. 

KAPITEL 5

– FINANSIERING
Mere undervisning, mere interaktion 
med undervisere , mere feedback og 
bedre studiemiljøer er helt centralt, 
hvis uddannelseskvaliteten på de 
videregående uddannelser skal 
hæves. Mange af disse forhold kan 
forbedres via lokale og nationale 
beslutninger, men det sker dog 
samtidig inden for nogle økonomiske 
rammer, som er altafgørende for, 
hvor meget det kan lade sig gøre 
at ændre lokalt. Tilstrækkelig 
finansiering er en forudsætning 
for uddannelseskvaliteten. 
Desværre viser undersøgelser af de 
senere års udvikling i størrelse og 
sammensætning af uddannelsernes 
finansiering, at forholdende generelt 
set bliver forværrede år for år.

Konklusioner:
•	 Taxametertaksterne er faldet med 

6 – 10 % siden 2010 som en følge af 
grønthøsterbesparelserne. Besparel-
serne er ikke ført tilbage via færdig-
gørelsesbonussen 

•	 Taxametersystemet i sin nuværende 
form giver incitamenter til at sænke 
kvaliteten via større hold, omlægning 
af holdundervisning til forelæsninger 

Del 2
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og at sænke de faglige krav. 

•	 De samlede tilskud til universiteterne 
pr. studerende er faldet med ca 
34.000 kr. fra 2010 til 2014, svarende 
til et fald på 18%.

•	 Nogle universiteter har markant 
lavere basismidler pr. studerende 
end de øvrige universiteter – CBS har 
færrest basismidler pr. studerende

•	 Basismidlerne udgør en stadigt min-
dre del af universiteternes finansie-
ring, mens de eksterne midler udgør 
en stadigt større del. 

Grønthøsterbesparelser  
på taxametrene
Uddannelsesmidlerne finansierer største-
delen af de aktiviteter, der relaterer sig til 
uddannelserne på universitetet. Ca. 90 % 
af uddannelsesmidlerne fordeles hoved-
sageligt af STÅ-taxametret, der udløser et 
politisk fastsat beløb til universiteterne, 
hver gang der bestås 60 ECTS-point. 
De resterende dele fordeles via færdig-
gørelsesbonussen og fra 2015 fordeles en 
andel via den såkaldte studietidsmodel, 
der blev indført med fremdriftsreformen 
fra 2013. 

Det er velkendt, at taxametertaksterne 
i en årerække har været udsat for de 
såkaldte grønthøsterbesparelser, som 
store dele af den øvrige offentlige sektor 

ligeledes er underlagt. Tabellen nedenfor 
viser udviklingen i de 3 taxametertakster 
siden 2010. 

47.932

72.344

105.635

6,12%

10,29%

10,16%

47.740

69.337

101.370

47.035

68.109

99.363

45.828

66.330

96.983

2.932

7.444

10.735

45.000

64.900

94.900

    
2010        2011           2012           2013        2014      

Udvikling i taxametre 
siden 2010 (2014-priser)

Kilde: Egne beregninger 
på baggrund af 
�nanslove og forslag til 
�nansloven 2010 – 2014

    Besparelser 
                            siden  2010

 
      

                    I tal            I pct.

Over de fem år er de to højeste taxa-
metertakster faldet med ca. 10 %, mens 
den laveste sats er faldet med ca. 6 %. 
Dette lavere fald i det laveste taxameter 
skyldes, at dette taxameter i 5000 blev 
løftet med 5000 kr. Løftet indfasedes 
gradvist i 2010 og 2011. Samlet set 
modtager universiteterne dog markant 
færre midler pr. studenterårsværk i 2014 
end i 2010. 

Besparelserne tilbageføres ikke
Det påstås ofte, at grønthøsterbespa-
relserne tilbageføres til universiteterne 
via færdiggørelsesbonussen. Hvis dette 
var tilfældet, ville de faldende taxa-
metertakster blive kompenseret af en 
stigende færdiggørelsesbonus. Ser man 
på udviklingen i færdiggørelsesbonus-

42



DSF Udspil

sen i samme periode viser det sig dog, at 
dette ikke er tilfældet. Som det fremgår 
af grafen, er taxametertilskuddet sam-
menlagt med færdiggørelsesbonussen 
pr. årsstuderende samlet set faldet med 
3,869 kr. pr. studerende fra 2011 til 2014, 
svarende til et fald på 5 %. Grønthøster-
besparelserne har altså reelt betydet, 
at der er trukket penge ud af universi-
tetssektoren i uddannelsestilskud pr. 
studerende. Som det også fremgår af 
grafen, ser tilskuddene pr. studerende 
ud til at falde yderligere frem mod 2017, 
baseret på budgetoverslagene i finans-
loven for 2014. Besparelserne fra 2011 
til 2014 kompenseres altså ikke af en 
senere stigning i midler. 

Taxameter + færdiggørelses-
bonus pr. årsstuderende (kr.)

62.000

64.000

66.000

68.000

70.000

72.000

74.000

76.000

 

Udvikling 2013 - 2014  -1,16% 
Udvikling 2011 - 2014  -5,18%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17

Kilde: Egne beregninger på 
baggrund af �nansloven 2014 
   

Ud over de årlige grønthøsterbesparel-
ser, indregnes der hvert år ‘administra-
tive effektiviseringer’ på ca. 260 mio. kr. 
i uddannelsesmidlerne. Dette vil reelt 
sige besparelser, som der ikke er nogen 
garanti for sker i administration, men 
som i høj grad også kan have direkte 
eller indirekte indflydelse på uddannel-
seskvaliteten. 

Incitamenter i taxametersystemet, 
færdiggørelsen og studietidsmodellen 
STÅ-taxametret, der fordeler størstede-
len af de statslige uddannelsesmidler, er 
i øjeblikket indrettet sådan, at der udlø-
ses et politisk fastsat beløb til universi-
teterne, hver gang studerende optjener 
ECTS-point ved at bestå eksaminer. 
Systemet har den positive konsekvens, 
at den enkle mekanisme gør tildeling 
af midler forholdsvis ubureaukratisk og 
sikrer, at universiteterne har forholdsvis 
forudsigelige bevillingshorisonter. 
Systemet sikrer også, at universiteterne 
automatisk får flere midler, når der 
optages flere studerende, og at det her-
med ikke er op til den aktuelle politiske 
velvilje at sikre, at stigende optag følges 
af flere ressourcer. 

STÅ-taxametret har dog samtidig en 
række stærkt negative konsekvenser.  
Det ensidige fokus på output medfører 
nogle stærke incitamenter til at redu-
cere omkostningerne pr. studerende 
med stor risiko for, at kvaliteten af 
uddannelserne sænkes. Denne om-
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kostningsreducering kan enten ske 
ved at sænke omkostningerne ved 
undervisningen og eksamen, eller ved 
at sænke kravene til eksaminerne og 
hermed sikre hurtigere gennemførsel. I 
en undersøgelse foretaget af DEA i 2011 
blandt institutledere på universiteterne, 
svarede 77 % af de adspurgte, at de inden 
for de seneste år havde arbejdet med at 
effektivisere uddannelserne, således at 
udgiften pr. STÅ var faldet. 83 % af disse 
vurderede, at dette arbejde var drevet af 
taxametersystemet. 

Taxametrets betydning 
for e�ektivitet  

Har I inden for de 
seneste år arbejdet 
med at e�ektivisere 
uddannelserne, 
således at udgiften 
pr. STÅ er faldet? 
(andel ja)

I hvilken grad 
vurderer du, at 
arbejdet er drevet 
af taxametersys-
temet (andel 'i høj 
grad' eller 'i 
nogen grad')

Erhvervsakademiker

Universiteter
Professionshøjskoler

77%          88%         78%

83%                79%                  76%

Kilde: DEA – 'Taxametersystemet under lup'. 
Undersøgelsen er foretaget blandt 
institutledere på universiteterne og 
uddannelsesledere/chefer på profession-
shøjskolerne og erhvervsakademierne 

I samme undersøgelse svarede 47 % 
af de adspurgte, at taxametersystemet 
havde betydet, at antallet af studerende 
pr. hold var øget, mens 32 % svarede, at 
taxametersystemet havde betydet øget 
brug af forelæsninger og storhold som 
undervisningsform.

Erhvervsakademiker

Universiteter
Professionshøjskoler

32%          50%          32%

63%           75%         47%

Kilde: DEA – 'Taxametersystemet under lup'. 
Undersøgelsen er foretaget blandt 
institutledere på universiteterne og 
uddannelsesledere/chefer på profession-
shøjskolerne og erhvervsakademierne 

Taxametersystemet 
har betydet, at vi 
de senere år i 
stigende grad har 
benyttet 
forelæsninger/stor
hold som 
undervisningsform 
(andel enig eller 
meget enig)

Taxametersystemet 
har i de senere år 
betydet, at vi har 
øget antallet af 
studerende pr. hold 
(andel enig eller 
meget enig)

Taxametersystemets betydn-
ing for uddannelseskvalitet 

 

En undersøgelse foretaget af DR-
analyse fra 2013 blandt 4.400 under-
visere på universiteterne viste, at 45 % 
af de adspurgte havde kendskab til, at 
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studerende består eksamener, selvom 
de ikke har det faglige niveau til det. 
22 % svarede, at de selv havde ladet en 
studerende bestå en eksamen, selvom 
den pågældende ikke burde have været 
bestået. På baggrund af undersøgel-
serne er det vanskeligt at konkludere, 
at denne tendens er en direkte følge af 
taxametersystemet.  Det er dog vel-
kendt, at der findes eksempler fra visse 
universiteter på, at ledelser informerer 
de ansatte omkring de økonomiske kon-
sekvenser af, hvor mange studerende de 
består eller dumper, for at lægge pres 
på dem.

Ud over disse meget alvorlige 
incitamenter til omkostningsreducering 
og kvalitetsfald, medfører den ensidige 
‘output-mekanisme’ i STÅ-taxametret, at 
universiteterne modtager ekstra midler 
ved stigende studenteroptag forsinket, 
og hermed har dårligere muligheder 
for at udvide f.eks. underviserbestand 
og fysiske rammer. Samtidig flytter 
systemet penge væk fra uddannelser, 
der oplever problemer, f.eks. i en periode 
med faldende studenterantal, hvilket ri-
sikerer at medføre en negativ spiral, der 
gør det sværere at vende den negative 
udvikling.

De resterende 10 % af uddannel-
sesmidlerne bliver i dag fordelt via 
færdiggørelsesbonussen, der tildeler 
universiteterne penge, når studerende 
bliver færdige som hhv. bachelorstu-

derende og kandidatstuderende. Fra 
2014 omlægges dele af denne ordning 
til den såkaldte studietidsmodel, 
som blev indført i forbindelse med 
regeringens studiefremdriftsreform i 
2013, og som tildeler universiteterne 
midler efterhånden som studerendes 
gennemførelsestid reduceres. Selvom 
der ikke findes direkte dokumentation 
for det, må begge modeller antages 
at forstærke de kvalitetssænkende 
tendenser i STÅ-taxametret. Det giver 
herudover universiteterne incitament til 
at indføre nogle stærkt uhensigtsmæs-
sige begrænsninger i fleksibiliteten på 
uddannelserne.

Generelt giver den nuværende 
fordeling af uddannelsesmidler i høj 
grad universiteterne incitament til at 
konkurrere om at tiltrække flest mulige 
studerende, frem for at etablere me-
ningsfyldte samarbejder og understøtte 
den studerende i at tilrettelægge det 
bedst mulige uddannelsesforløb.  

Udvikling i basismidler  
til universiteterne
Selvom uddannelsestilskuddene de fle-
ste steder finansierer den største andel 
af uddannelsesaktiviteterne på univer-
siteterne, spiller de frie basismidler, 
som universiteterne hvert år modtager, 
en stor rolle for uddannelserne. Det 
gør de dels som et væsentligt grundlag 
for at have en tilstrækkelig og stabil 
skare af fastansatte VIP’er ansat, og 
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samtidig som grundlag for at have 
tilstrækkelig med fysisk kapacitet til 
uddannelses- og forskningsaktiviteter. 
I de senere år er den stærkt voksende 
studenterbefolkning dog langt fra 
blevet fulgt op af tilsvarende flere 
basismidler – tværtimod har basis-
tilskuddene til universiteterne været 
stagnerende eller let faldende. Figur 
5,5 nedenfor viser, at basistilskuddet 
pr. studerende siden 2011 er faldet 
med mere end 18.000 kr., svarende til 
næsten 24 %. 
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Udvikling 2013 - 2014  -12-22% 
Udvikling 2011 - 2014  -23,48%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17

Kilde: Egne beregninger på 
baggrund af �nansloven 2014  
   

Basismidler pr. studerende (kr.)

Samlet set er tilskuddene til univer-
siteterne pr. årsstuderende fra 2011 til 
2014 faldet med ca. 34.000 kr., svarende 
til ca. 18 %.. 

(Se udvikling i finansiering  
til universiteterne næste side)

De stagnerende basisbevillinger, grønt-
høsterbesparelserne på taxametrene 
og de administrative effektiviseringer 
giver samlet set dårligere økonomiske 
betingelser for at lave kvalitetsud-
dannelser. Nogle universiteter er dog 
dårligere stillet end andre, fordi de 
modtager særligt lave basisbevillinger. 
Nedenstående oversigt fra rigsrevisio-
nens beretning om undervisning på 
universiteterne viser, at der er meget 
stor forskel på hvor mange basismidler 
der i gennemsnit er til rådighed på de 
forskellige universiteter. Særligt CBS, 
RUC og Aalborg Universitet har mar-
kant færre basismidler pr. studerende 
end de øvrige universiteter. F.eks. har 
CBS kun en tredjedel af de midler, som 
AU og SDU har og kun en fjerdedel af 
de midler, som KU har pr. studerende.

134.000

91.000

92.000

66.000

30.000

54.000

KU

AU

SDU

AAU

CBS

RUC

Basistilskud pr. studerende

Kilde: Rigsrevisionens 
beretning til 
statsrevisorerne om 
undervisningen på 
universiteterne

Basistilskud, 
herunder 
forskning (kr.)
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4,91%

12,33%

12,87%

5,86%

-0,37%

13,50%

-7,57%

-1,03%

-0,56%

-6,73%

-1,16%

-12,22%

5,93%

16,92%

24,23%

4,26%

-1,49%

28,74%

-17,72%

-9,18%

-3,51%

-19,02%

-5,18%

-23,48%

Kilde: Egne beregninger på baggrund af virksomhedsoversigt for universiteterne, �nansloven 2014 §19,2  

Udvikling 
‘13 - ’14

Udvikling  
‘11 - ’14

Tilskud 
fra  Udd. 
ministeriet 
(mio. kr.)

Udd. 
tilskud ialt, 
herunder 
taxameter 
(mio kr.)

Taxameter-
tilskud 
(mio kr.)

Færdig-
gørelsesbo-
nus (mio. kr.)

Taxameter + 
færdig-
gørelse 
(mio. kr.)

Basismidler i 
alt (mio. kr.)

Heltidsud-
dannelse 
(antal STÅ)

Tilskud 
i alt pr. 
årsstuder-
ende (kr.)

Udd. tilskud 
i alt pr. 
årsstuder-
ende (kr.)

Taxameter-
tilskud pr. 
årsstuder-
ende (kr.)

Færdig-
gørelses-
bonus pr. 
årsstuder-
ende (kr.)

Taxameter 
+ færdig-
gørelses-
bonus pr. 
årsstuder-
ende (kr.)

Basis-
midler pr. 
studerende 
(kr.)

2010

14986

6028

5240

557

5797

8958

77080

194421

78204

67981

7226

75208

116217

2011

15711

6336

5457

658

6115

9375

81803

192059

77454

66709

8044

74753

114605

2012

15.544

6331

5581

655

6236

9213

86.654

179380

73061

64406

7559

71964

106319

2013

15.864

6.595

6006

648

6654

9.269

92.786

170974

71078

64730

6984

71713

99897

2014

16.643

7.408

6779

686

7465

9.235

105.314

158032

70342

64369

6514

70883

87690

2015

17.088

7.864

7118

807

7925

9.224

112.191

152312

70095

63445

7193

70638

82217

2016

17.380

8.160

7291

935

8226

9.204

116.695

148935

69926

62479

8012

70491

78872

2017

16.383

8.034

7024

1078

8102

9.339

119.653

136921

67144

58703

9009

67712

78051
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De meget lave basismidler på især CBS, 
RUC og AAU medfører, at disse universi-
teter har dårlige vilkår for at sikre fysiske 
og personalemæssige rammer for kvali-
tetsuddannelser og for forskningsaktivi-
teter på højt niveau. Dette viser sig blandt 
andet ved at de institutioner, der har de 
laveste basistilskud, generelt må anvende 
deres uddannelsesmidler til at dække 
de øvrige opgaver som f.eks. forskning. 
Nedenstående tal viser forskellen mellem 
universiteternes uddannelsesindtægter 
og omkostninger til uddannelse. Som det 
fremgår, er det CBS, der anvender den 
største andel af deres uddannelsesmidler 
på andre formål end uddannelse. Også 
RUC og ITU anvender en relativt stor del 
af deres uddannelsesmidler til andet end 
uddannelse. 

CBS 

RUC 

AAU 

SDU 

AU 

KU 

ITU 

DTU

Indtægt 
udd.

Udgift 
udd. Balance

Andel af udd. 
indtægter, som 
ikke anvendes 

på uddannelse

754.738     621.730    133008    17,62%

364.895     323.282     41613      11,40%

939.096     936.597     2499         0,27%

955.680     962.765     -7085       -0,74%

1.714.381  1.895.107  -180726 -10,54%

1.935.507  2.131.214  -195707 -10,11%

131.679     114.465     17214    13,07%

593.314     617.290     -23976    -4,04%

Indtægter og 
udgifter til 
uddannelse på 
universiteterne 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af 
�nansloven 2014   

 

Universiteternes egen bogføring af 
udgifter og indtægter på forskellige 
formål giver ikke nødvendigvis et 
dækkende billede af deres muligheder 
for at finansiere deres uddannelser, 
men kan dog sige noget om behovet 
for at supplere forskningsaktiviteter 
med uddannelsesmidler. Den såkaldte 
McKinsey-rapport; ‘Analyse af universi-
teternes og sektorforskningsinstitutioner 
finansiering og organisering’ fra 2009, 
kortlægger en række uddannelser på 
de danske universiteter og undersøger 
blandt andet, i hvor høj grad taxameter-
taksterne dækker de faktiske udgifter på 
universiteterne. Rapporten konkluderer 
at alle taxametrene underfinansierer 
uddannelserne. De faktiske udgifter er 
markant højere end taxametertaksten 
fra 7.000 kr. på taxameter på de laveste 
taxameter til over 60.000 kroner på 
det højeste taxameter. Der skal altså i 
udgangspunktet bruges ekstra midler, 
f.eks. basismidler, for at finansiere om-
kostningerne til uddannelserne. Dermed 
står de institutioner, der er nødsagede 
til at bruge uddannelsesmidler til at 
finansiere forskning, i en svær situation, 
der udfordrer uddannelseskvaliteten.

Sammensætning af finansiering 
 – flere eksterne midler 
Uddannelsesinstitutionernes mulighe-
der for at skabe kvalitetsuddannelser, 
afhænger ikke kun af finansieringens 
størrelse, men også af dens sammensæt-
ning. Som det fremgår af figur 5,7 udgør 

48



	  

DSF Udspil

basismidlerne en stadigt mindre del 
af universiteternes finansiering, mens 
uddannelsesmidler og eksterne midler 
udgør en større og større andel. Univer-
siteternes økonomi er altså på den ene 
side mere a!ængigt af STÅ-produktion 
og på den anden side a!ængig af, at de 
enkelte forskere i stigende grad søger 
eksterne midler. 

Den store andel af eksterne midler 
skyldes blandt andet, at en stor andel 
af de statslige forskningsmidler tilføres 
universiteterne via forskningsrådene og 
ørige forskningsfonde. I 2014 blev ca. 42 
% af de statslige forskningsmidler fordelt 
via især forskningsfonde og andre større 
tilskudspuljer. En stadigt stigende andel 
af de eksterne midler består dog af 
private midler fra private virksomheder 
og fonde, bl.a. Novo Nordisk Fonden, 
A.P. Møller fonden og Veluxfonden.

Den øgede andel af eksterne midler 
har en række konsekvenser ved at 
trække både midler og underviserres-
sourcer væk fra uddannelserne. Som 
det undersøges nærmere i afsnittet om 
ansættelsessammensætning, lægger de 
eksterne bevillinger beslag på undervi-
sernes tid, både i form af øget tid brugt 
på ansøgninger, og i form af, at øgede 
eksterne midler driver en ændring i 
ansættelsessammensætningen. Samti-
dig lægger de eksterne midler beslag 
på en andel af de frie basismidler i 
form af medfinansiering. De o"entlige 
eksterne midler fra forskningsrådene, 
grundforskningsfonden mv. følges 
automatisk af et såkaldt ‘overhead’ på 40 
%, der skal dække omkostninger ud over 
selve forskningen såsom husleje, lokale, 
administration mv.. Eksterne midler 
fra private virksomheder, fonde mv. 
medfølges dog ikke af et fast overhead 
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og kræver derfor en betydelig medfi-
nansiering fra universiteternes side. AC 
vurderede i 2009, at medfinansieringen, 
med et konservativt skøn, lå på 25 % 
af midlerne. Disse midler vil typisk gå 
fra basismidlerne. Som det fremgår af 
grafen ovenfor, vil de eksterne midler 
fremover udgøre en stadigt stigende 
andel af universiteternes finansiering og 
vil i 2017 udgøre en andel der er stort set 
på størrelse med basismidlerne. 

Anbefalinger
Undersøgelsen ovenfor viser, at univer-
siteterne år for år modtager stadig færre 
midler pr. studerende, og at de eksterne 
midler generelt trækker midler og 
ressource væk fra uddannelserne. For at 
styrke grundlaget for, at institutionerne 
kan udvikle kvalitetsuddannelser med 
tilstrækkelig studieintensitet, interaktion 
og aktivitet anbefaler vi følgende tiltag:

•	 Alle taxametre løftes med 5000 kr. 
På sigt løftes taxametrene, så uni-
versiteterne har midler til at udbyde 
minimum 20 timers undervisning 
om ugen i 16 uger.

•	 Basismidlerne løftes for alle universi-
teter og særligt de universiteter, der 
har de laveste bevillinger.

•	 De statslige forskningsmidler 
forøges eller fordelingen omlæg-
ges, således, at 70 % af alle statslige 
forskningsmidler er basismidler. 

•	 Der fastsættes et undervisnings-
overhead på 10 % på alle eksterne 
bevillinger, som både offentlige og 
private bevillingsgivere er forplig-
tede til at lægge oven i forskningsbe-
villingen. Undervisningsoverheadet 
er frit disponibelt for universitetet og 
kan ikke bindes af bidragyderen. 

•	 Der indføres et nyt taxametersystem, 
der fordeler midler på baggrund af 
50 % studenterbestand, 30 % STÅ, 
10 % studenterevalueringe.r og 10 
% socialt taxameter, som uddybet i 
følgende afsnit

Nyt taxameter med fokus på kvalitet 
og social mobilitet
Dette forslag til en reform af uddan-
nelsesmidlerne har til formål at afhjælpe 
svaghederne ved det nuværende 
system, med et system, der kombinerer 
stærkere incitamenter til at fokusere på 
bred uddannelseskvalitet og social mo-
bilitet med fortsat stabile bevillingsho-
risonter og tildelinger på et forholdsvist 
ubureaukratisk udregningsgrundlag. 

Systemet erstatter det nuværende 
STÅ-taxameter, færdiggørelsesbonus-
sen og studietidsmodellen med en 
bevillingsmekanisme, der tager ud-
gangspunkt i fire parametre. 

De 4 parametre er: 
•	 Studenterbestand defineret som 

antallet af studieaktive indskrevne 
studerende. 
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•	 Studenterårsværk pr. studerende 
(STÅ), dvs. antal 60 ECTS-point 
bestået pr. studerende.  

•	 Studenterevalueringer på univer-
sitetsniveau foretaget i forbindelse 
med de 3-årige studiemiljøundersø-
gelser. 

•	 Et socialt taxameter baseret på de 
studerendes sociale profil på univer-
sitetsniveau, forstået som forældres 
uddannelsesmæssige baggrund. 

De 4 parametre vægter i udgangs-
punktet, som det er illustreret i figuren 
herunder.

Uddannelsesmidlerne fordeles årligt 
på baggrund af faktorerne. Tildelingen 
tager udgangspunkt i en politisk fastsat 
sats som hver studieaktiv indskreven 
studerende maksimalt set kan udløse 
pr. år. Satsen er i udgangspunktet 
differentieret på samme måde som i 
dag, alt efter hvilken type uddannelse 
den studerende går på. 50 % af satsen 
udløses hvert år, så længe den stu-
derende er indskrevet og studieaktiv, 
mens resten potentielt kan udløses 
ved uddannelsesinstitutionens uddan-
nelsesaktivitet og præstationer inden 
for hhv. STÅ-produktionen, (op til 30 
%) studenterevalueringer (op til 10 %) 
og social mobilitet (op til 10 %). Den 
samlede studenterbestand kommer 
hermed til at udløse en ‘grundbevilling’ 

til universitetet, og fungerer samtidig 
som ramme for, hvor mange midler 
universitetet maksimalt set kan opnå på 
baggrund af sine aktiviteter. Et eksem-
pel kan illustrere, hvordan mekanismen 
fungerer:

Har et universitet en studerende 
indskrevet på en uddannelser med 
maksimalsatsen 100.000 kr., modtager 
universitetet 50.000 kr. Universitet kan 
herefter opnå op til yderligere 50.000 kr., 
alt efter hvor godt det klarer sig på de 3 
parametre.  

På baggrund af STÅ-produktionen 
kan universitetet maksimalt set opnå 
30.000 kr. Disse opnås, hvis der i 
gennemsnit produceres 1 STÅ, altså 60 
ECTS-point pr. studerende det pågæl-
dende år. Produceres der i gennemsnit 
40 ECTS-point, dvs. 2/3 STÅ, udløses 
en 2/3 af den maksimale STÅ-bevilling, 
altså 20.000 kr. 

STÅ: 30%

Socialt 
taxa-

meter: 
10%

Studenter-
bestand: 50%
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På baggrund af studenterevalueringer 
kan der maksimalt tildeles 10.000 kr. 
Disse opnås ved gode studentereva-
lueringer i de lovpligtige studiemiljø-
undersøgelser hvert 3. år og kan f.eks. 
beregnes som en ‘faktor’ mellem 1 og 10 
på baggrund de mest centrale spørgs-
mål i undersøgelsen – der kan i den 
forbindelse eventuelt indføres f.eks. 5 
spørgsmål, som obligatorisk skal indgå 
i alle studiemiljøundersøgelser. En be-
dømmelse på 1 giver 10 % af bevillingen, 
mens en bedømmelse på 10 udløser 100 
%. Får universitet en samlet bedømmelse 
på 8, udløser det 8.000 kr. pr. studerende 
på det pågældende takstniveau. Evalu-
eringsfaktoren foretages kun hvert 3. år, 
men har virkning hvert år imellem hver 
bedømmelse. 

På baggrund af de studerendes 
sociale baggrund kan der maksimalt 
tildeles 10.000 kr. Pengene tildeles på 
baggrund af en socialfaktor på mellem 
1 og 5, som tildeles på baggrund af 
den samlede sociale profil blandt de 
studerende på universitetet, forstået 
som forældrenes uddannelsesbaggrund. 
En socialfaktor på 3 udløser 60 % af 
bevillingen, dvs. 6.000 kr. 

Fordele ved systemet.
Det foreslåede system bevarer det nuvæ-
rende systems mekanisme, der tilfører 
universiteterne ekstra penge, når der 
optages flere studerende. I modsætning 
til STÅ-taxametret udløses der dog ikke 

kun penge, når studerende består point, 
men når den studerende er indskreven 
og studieaktiv. Dette mindsker incita-
menterne til at sænke det faglige niveau 
i og med at universitets tab ved en 
studerende, der  ikke gennemfører en ek-
samen, mindskes væsentligt. Den store 
andel af midler, der fordeles på baggrund 
af studenterbestand, medfører også, at 
de reelle udgifter til uddannelse dækkes 
i højere grad, idet studerende, der ikke 
består deres eksaminer og som tager 
deres undervisning igen, bliver ved med 
at udløse midler til dette. Den delvise 
omflytning af midler fra STÅ-taxametret 
til et ‘studenterbestand-taxameter’ 
medfører altså færre kvalitetssænkende 
incitamenter end det nuværende system. 
Samtidig har universiteterne stadig et 
incitament til at sikre, at de studerende 
ikke går i stå på deres uddannelser i og 
med, at 30 % af midlerne stadig fordeles 
på baggrund af STÅ. 

Det sociale taxameter giver univer-
siteterne et økonomisk incitament til 
at påtage sig ansvaret for at optage og 
fastholde en studenterbefolkning med 
bredt sammensat uddannelsesmæssig 
baggrund, f.eks. ved løbende at sikre en 
pædagogisk udvikling og opdatering af 
undervisningen. Samtidig sikrer taxa-
metret, at de universiteter, der påtager 
sig dette ansvar, får ekstra ressourcer til 
at arbejde med at fastholde og udvikle 
uddannelseskvaliteten for en mere 
divers studenterbefolkning.
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Pengene, der tildeles på baggrund af 
studenterevalueringer, giver universite-
terne incitament til at arbejde strategisk 
og målrettet med at styrke kvaliteten i 
uddannelserne på centrale parametre. 
Ved at tallene hentes fra studiemiljø-
undersøgelserne sikres det desuden, 
at det nye system ikke nødvendiggør 
opbyggelsen af nye bureaukratiske 
systemer, der skal indsamle og håndtere 
lokale evalueringer på hele universi-
tet. Samtidig medvirker det 3-årige 
perspektiv til, at universiteterne har 
forholdsvis stabile og forudsigelige 
bevillingshorisonter. 

Øvrige tiltag i forbindelse med 
indførelse af systemet

Begrænsning af markedsføring  
på universiteterne
Det nye system gør i sig selv ikke for 
alvor op med konkurrencen mellem 
universiteterne om de studerende, som 
taxametersystemet medfører i og med, 
at flere studerende udløser flere penge. 
Konkurrencen mellem universiteterne 
viser sig allerede i dag ved, at univer-
siteterne bruger betydelige midler på 
markedsføring, der blandt andet har til 
hensigt at få studerende fra andre uni-
versiteter til at skifte universitetet. For at 
afværge negative konsekvenser af den 
interne konkurrence, foreslår vi derfor, at 
der indføres en national grænse for, hvor 
mange midler universiteterne må bruge 
på markedsføring.

Oprettelse af ekstra puljer til understøt-
telse af uddannelser og institutioner 
med faglige eller mobilitetsmæssige 
udfordringer

Mekanismerne i det foreslåede 
taxametersystem medfører naturligt, at 
midlerne i første omgang kanaliseres de 
steder hen, hvor de studerende er mest 
tilfredse, og hvor den sociale mobilitet 
er størst. Dette kan dog medføre, at 
uddannelser med faglige eller mobili-
tetsmæssige udfordringer kan ende i 
en ond spiral, hvor dårlige præstationer 
forstærkes af færre midler. For at 
mindske risikoen for sådanne onde 
cirkler foreslår vi, at de penge, som hvert 
år ikke udløses i taxametersystemet, 
når universiteterne ikke får maksimal 
bevilling, overføres til faglige og sociale 
puljer, som universiteterne kan søge 
til målrettede indsatser for at hæve 
fagligheden og den sociale mobilitet. 

KAPITEL 6

–  ANSÆTTELSES-
SAMMENSÆTNING
Omdrejningspunktet for vores 
uddannelser er mødet mellem 
studerende og undervisere i under-
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visningen. For at dette møde kan 
finde sted i et tilstrækkeligt antal 
timer med plads til interaktion, er 
det afgørende, at der et tilstrækkelig 
antal undervisere, der har rum til at 
prioritere undervisningen, undervis-
ningsplanlægningen og kontakten til 
de studerende. Det viser sig dog, at 
udviklingen i ansættelsessammen-
sætningen på universiteterne langt 
fra understøtter disse forhold. 

Konklusion:
•	 Antallet af projektansatte VIP’ere er 

vokset voldsomt de senere år.

•	 Antallet af  postdocs på univer-
siteterne er større end antallet af 
adjunkter. 

•	 Undervisere på universitetet er i 
stigende grad afhængige af eksterne 
midler.

•	 Afhængighed af eksterne midler 
medfører mindre tid brugt på 
undervisningen.

Flere projektansættelser,  
færre fastansættelser
Ser man på udviklingen i sammensæt-
ningen af årsværk fordelt på stillingska-
tegorier på universiteterne, viser det 
sig, at den største stigning i antallet 
af ansatte fra 2009 til 2012 har været 
på adjunktniveau, der hovedsageligt 

omfatter adjunkter og postdocs, med 
en stigning på ca. 30 %. På lektorniveau 
har stigningen været mindst med kun 
ca. 4 %. 

Stillinger 
på under 
adjunk-
tniveau, 
uden ph.d.

Adjunkt-
niveau

Lektor-
niveau

Professor-
niveau

Særlige 
stilinger

I alt:

1628  1649    1656    1838     12,90%

2346  2658    2834    3037     29,45%

4260  4294    4295    4419     3,73%

1436  1546    1610    1730     20,47%

330    325       347      343       3,94%

9999  10472  10743  11355  13,56%

Kilde: Uddannelsesministeriets tilsynsrapporter 
med universiteterne, 2013   

Antal årsværk på universiteter 
fordelt på stillingskategori  

2009   2010      2011     2012 
      Udvikling 

                    ‘09–’12

Dette har medført, at fordelingen 
mellem de forskellige stillinger er 
ændret, sådan at adjunkt-niveauet i 2012 
udgør en større andel end i 2009, mens 
lektorniveauet udgør en mindre andel. 
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Stillinger 
på under 
adjunk-
tniveau, 
uden ph.d.
Adjunkt-
niveau
Lektor-
niveau
Professor-
niveau
Særlige 
stilinger

16%  16%      15% 16%

23%   25%      26% 27%

43%   41%     40% 39%

14%   15%     15% 15%

3%     3%       3%  3%

Kilde: Uddannelsesministeriets tilsynsrapporter 
med universiteterne, 2013   

2009   2010      2011     2012                               

De forskellige stillings-
kategoriers andel 
af det samlede 
videnskabelige personale  

Andel, forskellige stillinger

 

 
 

Mens stillinger på lektorniveau primært 
udgøres af lektorer, bliver stillinger 
på adjunktniveau udgjort af både 
adjunktstillinger og postdocs. Ser man 
på udviklingen i forholdet mellem de 
to stillinger, viser der sig en meget 
markant udvikling, hvor antallet af 
postdocs på få år har oversteget antallet 
af adjunkter.
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Udviklingen har medført, at postdoc-
stillingen nu samlet set er den domine-
rende stilling på adjunktniveau. 

Kilde: Styrelsen for Universiteter og Internation-
alisering ud fra tal fra Finansministeriet (ISOLA). 

Post doc.ernes andel 
af stillingerne på 
adjunktniveauet   
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Postdoc-stillingen er primært en 
forskerstilling, hvor den ansatte ofte er 
tilknyttet et specifikt forskningsprojekt, 
mens adjunktstillingen indeholder både 

undervisningsforpligtelser og krav om 
pædagogisk opkvalificering. Som det 
fremgår af opgørelsen af timeforbruget 
hos det videnskabelige personale på 
universiteterne (kapitel 2, figur 2,15), 
bruger adjunkter ligesom lektorer ca. 
lige dele tid på forskning og undervis-
ning, med ca. 15 timer på hver aktivitet 
om ugen. Postdocs bruger derimod langt 
den største del af tiden på forskning (27 
timer) og kun 4 timer på undervisning 
om ugen. Det har derfor stor betydning 
for mængden af underviserressourcer, 
der er til rådighed for uddannelserne, 
når andelen af posdocs bliver større på 
bekostning af adjunkter og lektorer. 

Større fokus på indhentning  
af eksterne midler
Som beskrevet i afsnittet om finansie-
ring, afhænger en større og større andel 
af universiteternes finansiering af eks-
terne midler, mens andelen af basismid-
ler bliver mindre. Det betyder, at større 
og større dele af undervisernes ansæt-
telser og lønninger afhænger af ekstern 
finansiering. Dette gælder ikke kun for 
postdocs, der ofte ansættes direkte på 
baggrund af eksterne bevillinger, men 
også for både adjunkter og lektorer. 
En evaluering af forskerkarrierevejene 
på universiteterne foretaget af den 
tidligere forsknings- og innovationssty-
relse i 2011 viser, at 65 % af adjunkternes 
ansættelser helt eller delvist er eksternt 
finansierede. For lektorernes vedkom-
mende er det ca. 40 %.

56



DSF Udspil

0

20

40

60

80

100

Kilde: Forsknings- og innovationsstyrelsen - 
Evaluering af forskerkarriereveje 2011     

Hvor stor en andel af din 
ansættelse (over de 
seneste 12 måneder) er 

nansieret af eksterne 
forskningsbevillinger  

Postdoc Adjunkt-
niveau

Lektor-
niveau

Professor 
MSO

Professor

Hele ansættelsen er 
nansieret 
af universitetet i procent
Ansættelsen er helt eller delvist 
eksternt 
nansieret i procent

Den øgede afhængighed af eksterne 
midler betyder, at undervisere og 
forskere må rette en større del af deres 
opmærksomhed mod ansøgning af 
midler og hermed får mindre tid til 
at forske. Dette fremgår blandt andet 
af en analyse af forskellen i VIP'eres 
tidsforbrug på aktiviteter, alt efter om de 
er finansierede af eksterne midler eller 
af ordinære basismidler. Af figur 6,6 
fremgår det, at mens en VIP finansieret 
med ordinære midler bruger 31 % af sin 
tid på konfrontationstimer, forberedelse 

og vejledning, bruger en VIP finansieret 
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Kilde: McKinsey og co: Analyse af universiteternes 
og sektorforskningsinstitutionernes økonomi 
og organisering   

Den store afhængighed af eksterne 
midler hos både den enkelte ansatte 
og universiteterne som helhed betyder 
i nogle tilfælde, at universiteterne 
vælger at frikøbe forskere fra under-
visningsforpligtelser i kortere eller 
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længere perioder. Der findes ingen 
samlede opgørelser for, hvor meget der 
frikøbes på universiteterne, men der er 
eksempler på, at frikøbet når et omfang, 
der forringer de studerendes kontakt til 
de aktive forskere i forskningsmiljøerne 
væsentligt. 

Det større fokus på indhentning 
af eksterne midler viser sig også i, 
hvad der vægtes højest i ansættelser 
og forfremmelser af videnskabeligt 
personale på universiteterne.  Under-
visning og forskning vægter formelt 
set lige højt i f.eks. lektorstillinger, og 
på de fleste universiteter er der indført 
bl.a. undervisningsportofolio som en 
obligatorisk del i ansættelser.  Det 
store behov for at indhente eksterne 
midler betyder dog, at forskningen 
alligevel ofte reelt set kommer til at 
vægte højere end undervisningen. Der 
er ikke statistik, der direkte påviser 
det, men nedenstående uddrag fra et 
fokusgruppeinterview blandt deltagere 
på et adjunktpædagogikum på Køben-
havns Universitet kan give et indtryk 
af, hvordan forholdet mellem undervis-
ning og forskning ofte opleves hos den 
enkelte ansatte.

”S2: Jeg synes der er klart tydeligt 
højere prioritet og status til forskning 
end til undervisning … Det synes jeg.

S3: Det synes jeg også, helt sikkert.
S4: Det er jeg enig i: Jeg er enig med 

[S2].

S2: Meget signifikant kan man sige i 
virkeligheden …

S3: Tværtimod, så føler man nogle 
gange … at det er nærmest som om de 
griner bag ens ryg hvis man bruger 
meget tid på undervisningen, for det er 
sådan … “Arh, du er godt klar over at du 
skyder dig selv rimelig meget i foden 
med det dér, ikke?”

S2: Jeg synes meget det kommer til 
udtryk i at der er mange af de dér små 
samtaler som handler om at folk føler 
sig belastet af at skulle lave undervis-
ning.

S3: Ja!
S2: … fordi … hvilket implicit siger: 

Jeg ville hellere, eller jeg har brug for at 
bruge tiden på noget andet.

S2: … fordi … hvilket implicit siger: 
Jeg ville hellere, eller jeg har brug for 
at bruge tiden på noget andet. For vi 
ved jo alle sammen godt at det tager 
lang tid at lave god undervisning. Rigtig 
lang tid for os unge, men det tager også 
rimelig lang tid selv for de ældre hvis de 
skal gøre det godt. Og det ved de jo. Vi 
ved jo alle sammen godt at vi kan gøre 
det bedre hvis vi brugte mere tid, men 
vi ved også alle sammen godt at … Vi 
synes ikke vi har [tiden] … Og hvis vi 
skal prioritere, bliver vi nødt til at skære 
noget af den tid væk som vi skal bruge 
på undervisning, for at gøre det rigtig 
godt, ikke?

S4: Men det følger jo også naturligt 
af at vi kan søge bevillinger på at 
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forske, men vi kan ikke søge bevillinger 
på at undervise. Altså hvis vi skal ud 
til fondene – forskningsrådene og 
Carlsberg og Villum Kann og alle dem 
dér, så er det jo på baggrund af vores 
forskning at vi kan få de ansøgninger 
igennem. Den virkelighed bliver vi nødt 
til at afspejle i vores adfærd …Og det 
er jo ikke … Jeg synes ikke det dermed 
er sagt at vi ikke kan lide at undervise, 
eller at vi ikke anser undervisning for 
vigtigt. Det gør vi, det synes jeg. Jeg 
synes vi tager det seriøst, og jeg synes vi 
bruger meget tid på det, men det er klart 
at når vi nu nærmer os marts måned her, 
og der er deadline til forskningsrådene, 
jamen så kan det ikke undgås andet end 
at vi begynder at fokusere over i den 
boldgade, og det gør vi altså de der to til 
tre gange om året. Og det er ikke fordi vi 
er onde ved de studerende, det er fordi 
at pengene skal komme et sted fra, og 
fakultetet giver os ikke ret mange … så 
altså … det er ikke for at være tarvelig, 
det er det sgu ikke … det er ikke fordi vi 
negligerer undervisningen. Det er fordi 
at pengene kommer fra den anden kasse 
af. Det er realiteterne.” 

At den enkelte ansatte nogle gange 
prioriterer forskning højere end under-
visning skyldes altså ikke den enkeltes 
vilje eller interesse, men derimod at 
forskningen ofte er mere attraktiv i 
et karriereperspektiv for den enkelte 
samt nødvendigheden af at finansiere 
forskning eksternt.

Anbefalinger
Undersøgelserne ovenfor viser, at 
ansættelsessammensætningen på 
universiteterne i de senere år er 
ændret, så der er flere projektansatte 
uden substantielle undervisnings-
forpligtelser, på bekostning af 
fastansættelser med undervis-
ningsforpligtelser. Dette har store 
konsekvenser for, hvor mange under-
viserressourcer der er til rådighed 
for uddannelserne. Samtidig betyder 
den øgede a!ængighed af eksterne 
midler, at den enkelte underviser 
må fokusere på forskning og på 
at indhente eksterne midler på 
bekostning af fokus på uddannelse. 
For at skabe grundlag for at frigøre 
mere undervisertid, uden at det går 
ud over den enkelte undervisers tid 
til forskning og forberedelse, har vi 
følgende anbefalinger:

Universiteterne skal have fokus på at 
øge antallet af fastansættelser frem 
for projektansættelser.

Adjunkt skal være den primære 
ansættelsesform på adjunktniveau - 
andelen af postdocs skal nedbringes 
markant.

Anerkendelsen af undervisning i 
ansættelser og karriereveje styrkes 
– f.eks. via studerende i ansættelses-
udvalg.
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•	 Der sættes begrænsninger for 
omfanget af frikøb – forskere må 
maksimalt frikøbes i 2 år.

KAPITEL 7 

– FLEKSIBILITET 
Hvis vi studerende skal tilegne os 
viden på højeste niveau, er fleksibi-
litet i uddannelserne nødvendigt, så 
vi har mulighed for specialisering, 
fordybelse og nødvendige til- og 
fravalg undervejs. Dette giver os tid 
til at fordybe os ekstra meget i de dele 
af vores uddannelser, som er særligt 
udfordrende, eller som vi vil gøre os 
særligt engagerede for og dygtige i . 
Det giver samtidig mulighed for, at 
vi kan supplere vores uddannelser 
med praktik, relevante studiejobs, 
ekstracurriculære aktiviteter, der 
giver os mulighed for selvstændigt 
at anvende vores viden i andre 
sammenhænge end undervisningen.  
Med fremdriftsreformen mister vi 
studerende muligheden for at afmelde 
fag og eksaminer, og mister hermed 
en stor del af den plads til fleksibilitet 
og selvstændig tilrettelægning, som vi 
har haft hidtil. Dette vil uundgåeligt 
skade kvaliteten i vores uddannelser, 
og risikerer samtidig at føre til, at 

flere studerende vil falde fra deres 
uddannelse. 

Dette kapitel adskiller sig fra de 
øvrige ved ikke at fokusere på eksiste-
rende problemer, men på at under-
søge, hvilke negative konsekvenser 
fremdriftsreformen vil have.   

Konklusioner
•	 Studiejobs og faglig fordybelse er de 

primære årsager til, at studerende 
er længere end normeret tid om at 
gennemføre deres uddannelsen

•	 Fremdrifsreformen risikerer at 
forringe de studerendes muligheder 
for faglig fordybelse og uddannel-
sernes muligheder for at sikre faglig 
progression

•	 Fremdriftsreformen risikerer at 
forringe studerendes muligheder for 
at tage i praktik, på udlandsophold 
og i studiejobs

•	 Fremdriftsreformen risikerer at 
medføre, at flere studerende vil falde 
fra deres uddannelse

Hvorfor forsinkes studerende?
Danske universitetsstuderende er i 
gennemsnit ca. 1 år længere om at 
gennemføre en bachelor- og kandidat-
uddannelse end den normerede tid på 5 
år.  Disse forsinkelser kan have en lang 
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række faglige og sociale årsager. I 2010 
lavede Ungdommens AnalyseEnhed en 
undersøgelse, der blandt andet viste, 
hvorfor studerende på lange videregå-
ende uddannelser forsinkes på deres 
studier. Analysens resultater kan ses i 
tabellen herunder. Respondenterne har 
haft mulighed for at angive mere end én 
årsag til forsinkelse:

Hvilke af disse udsagn passer 
bedst på, hvorfor du er blevet 
forsinket i din uddannelse? 
For at få tid til betalt arbejde.

For at få tid til frivilligt ulønnet arbejde 
(fx i en forening).

For at få mere fritid til afslapning 
og interesser.

For at få tid til at forstå det jeg 
skal lære på uddannelsen.

For at få tid til at fordybe mig ekstra 
meget i dele af uddannelsen.

På grund af stress eller sygdom, der ikke
 havde noget med uddannelsen at gøre.

På grund af stress eller sygdom,
der skyldes uddannelsen.

Jeg har dumpet en eller �ere 
eksamener/prøver.

Jeg venter på, at min uddannelses-
institution giver mig mulighed for at 
tage det/de fag jeg mangler.

Jeg har fået børn.

Andre årsager:

Kilde: Ungdommens AnalyseEnhed: 
Studenterøkonomi 2010.  

37%

22%

19%

27%

25%

17%

15%

19%

8%

8%

35%

Forsinkelsesårsager

Som det fremgår bruger studerende de 
nuværende muligheder for at forlænge 
studierne på en lang række måder, der 
både understøtter deres faglighed og 
gennemførsel. Der er derfor risiko for, at 
fremdriftsreformen vil føre til kvalitets-
forringelser på en række områder.

Lavere fagligt niveau.
I undersøgelsen fra Ungdommens 
AnalyseEnhed ovenfor angiver hhv. 27 
% og 25 % af at de for forsinkede i deres 
uddannelse for at få tid til at forstå det 
de skal lære på uddannelse, og tid til 
ekstra fordybelse. Mange studerende 
forsinker sig altså for at blive dygtigere 
til deres uddannelse, og fremdriftsre-
formen risikerer hermed at medføre, at 
flere studerende må klare sig igennem 
uddannelsen på et lavere niveau, uden 
at have mulighed for at bruge lidt ekstra 
tid på det, som er mest udfordrende. 
En rundspørge foretaget af Elev- og 
Studenterbladet Momentum i december 
2013 blandt 35 studieledere på AU, KU, 
RUC og CBS om fremdriftsreformens 
konsekvenser for kvaliteten af de 
danske universitetsuddannelser peger i 
samme retning. 

Adspurgt om hvorvidt studielederne 
forventede, at fremdriftsreformen vil 
forringe uddannelsernes faglige niveau 
svarede 48,6 pct. ja. Som årsag angav 
flere studieledere, at fremdriftsreformen 
forringer mulighederne for faglig 
fordybelse, samt at reformen kan tvinge 
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uddannelserne til at ændre i studieord-
ningerne, så det faglige niveau sættes 
ned for at sikre, at de studerende ikke 
dumper eksaminerne. 

Et særligt område, hvor fremdriftsre-
formen risikerer at svække fagligheden, 
er muligheden for faglig progression i 
uddannelserne. De strammere regler for 
tilmelding af fag, tager ikke hensyn til, 
at der i visse uddannelser er krav om at 
bestemte fag skal være beståede, for at 
tilmelding til de overbyggende fag kan 
foregå. Dette kan betyde, at studerende 
bliver nød til at påbegynde fag, uden at 
have de faglige forudsætninger for det. 
De strammere regler risikerer hermed 
enten at forringe den enkelte stude-
rende mulighed for at lære sto!et på 
sin uddannelse i dybden eller at tvinge 
uddannelserne til at opgive faglig 
progression i uddannelserne, med risiko 
for et lavere fagligt niveau som følge. 

”Forventer du, at 
fremdriftsreformen vil få 
de studerende hurtigere 
igennem?”

”Forventer du, at 
fremdriftsreformen vil 
betyde, at færre studer-
ende fremover vil tage en 
del af deres uddannelse i 
udlandet?”

”Forventer du, at 
fremdriftsreformen vil 
betyde, at færre studer-
ende fremover vil tage i 
praktik som en del af 
deres uddannelse?”

”Forventer du, at 
fremdriftsreformen vil 
forringe uddannelsernes 
faglige niveau?”

“Forventer du, at 
fremdriftsreformen vil føre 
til øget frafald blandt de 
studerende?”

Kilde: Rundspørge foretaget af elev- og 
studenterbladet Momentum d. 3. - 4. december 
2013. 35 studieledere fra AU, KU, RUC og CBS har 
deltaget i rundspørgen.   

66%

71%

40%

49%

83%

34%

20%

40%

34%

6%

17%

9%

20%

17%

11%

Rundspørge blandt 
studieledere   

Ja Nej Ved 
ikke

Dårligere mulighed for  
udlandsophold og praktik. 
Ud over de negative konsekvenser for 
fordybelsen i uddannelserne og det fag-
lige niveau risikerer fremdriftsreformen 
at begrænse de studerende mulighed 
for udlandsophold og praktik, der på 
hver deres måde kan bidrage med væ-
sentlige faglige og praktiske perspekti-
ver, der kan øge kvaliteten i den enkelte 
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uddannelse. I Momentums rundspørge 
blandt studieledere  blev studielederne 
spurgt om, hvorvidt de forventede, at 
fremdriftsreformen vil betyde, at færre 
studerende fremover vil tage en del 
af deres uddannelse i udlandet. Hele 
71% svarede  ja.  Adspurgt om hvorvidt 
studielederne forventede, at fremdrifts-
reformen vil betyde, at færre studerende 
fremover vil tage i praktik som en del af 
deres uddannelse svarede 40 % ja. 

DJØF’s studielivsundersøgelse fra 
2011 viste, at hele 25 % af de kandidat-
studerende, der var forsinkede, angav 
praktik- eller udlandsophold, som 
årsag til deres studietidsforsinkelse. 
Forsinkelser i forbindelse med ud-
landsophold kan blandt andet skyldes, 
at studerende oplever, at fag, der er 
forhåndsgodkendt af deres studienævn 
i Danmark, efterfølgende viser sig ikke 
at blive udbudt, uden at det er muligt for 
den studerende at erstatte faget med et 
andet, fagligt relevant alternativ. Forsin-
kelser kan også skyldes, at semestrene 
på nogle universiteter i andre lande 
ligger forskudt af de danske semestre, 
således at de starter og slutter midt i 
danske semestre. Dette bevirker, at det 
ofte kan være svært at opretholde fuld 
studieaktivitet, hvis en studerende vil 
studere på et universitet med sådan en 
struktur. Fremdriftsreformen vil hermed 
øge risikoen for, at studerende efter et 
udlandsophold bliver pålagt at studere 
mere end fuld tid i en periode, hvilket 

risikerer at afholde studerende fra at 
tage af sted. 

Når det gælder praktik, viste DJØF's 
studiemiljøundersøgelse fra 2013, at der 
en stor del af de studerende, der tager 
praktikophold, som ikke får merit for al 
den tid, de bruger på deres praktikplads. 
64 % af de studerende, der havde været 
i praktik havde været i praktik i 5-6 
måneder, men kun 18 % fik 30 ECTS-
point meritoverført fra praktikken.

Ud over praktik og studieophold, bru-
ger mange studerende ekstra tid i deres 
uddannelse på ekstracirriculære faglige 
aktiviteter, som f.eks. forskningsartikler, 
innovationsprojekter, opstart af virksom-
heder og lignende. Med fremdriftsrefor-
men mister studerende muligheden for 
i en periode at tage færre fag, for at have 
tid til at lægge kræfter i disse fagligt 
relevante aktiviteter. Dette risikerer, 
at svække de studerendes muligheder 
for at specialisere sig og for at afprøve 
deres tilegnede viden mere praktiske og 
selvstændige sammenhænge end i selve 
undervisningen. 

Dårligere mulighed for  
studierelevant erhvervsarbejde. 
I undersøgelsen fra Ungdommens 
AnalyseEnhed ovenfor er den årsag 
til forsinkelse, som flest studerende 
angiver, 'lønnet arbejde'. I DJØF's stu-
diemiljøundersøgelse fra 2013 angiver 
44 % af de studerende, der er forsinkede, 
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ligeledes studiejob som årsag til 
forsinkelse. Studiejob spiller for mange 
studerende en væsentlig rolle, både 
som ekstra indtægtskilde ved siden af 
SU'en, som kan dække basale udgifter 
til husleje, mad osv., og samtidig som et 
grundlag for at få et arbejde efter endt 
uddannelse. Undersøgelsen 'Det Frie 
Valg eller det frie fald' foretaget af Ram-
bøl for AC i 2010 viste, at studierelevant 
erhvervsarbejde forsinker studerende 
mere end ikke-relevant arbejde.

Undersøgelsen viser samtidig, at 
studierelevant erhvervsarbejde har 
en stor betydning, for dimittenders 
mulighed for at komme i arbejde 
efter endt uddannelse. Hele 63 % af de 
studerende, der har et fagligt relevant 
studiejob, er således i beskæftigelse 
3 måneder efter endt uddannelse, 
hvor det blot er tilfældet for 25 % af 
de studerende med et ikke relevant 
studiejob.
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Risiko for øget frafald
Ud over at fremdriftsreformen risikerer 
at forringe studerendes muligheder for 
fordybelse og for at bruge tid på praktik, 
udlandsophold og studierelevant 
erhvervsarbejde, risikerer fremdriftsre-
formen at presse nogle studerende så 
hårdt, at de falder fra deres uddannelse. 
I Momentums rundspørge angav hele 
88,6 % af studielederne, at reformen 
vil føre til øget frafald blandt de stude-
rende. Særligt kan man forvente, at 

studerende, der dumper eksamener, vil 
blive ekstra presset med de nye regler.  I 
Ungdommens AnalyseEnheds undersø-
gelse angav 19 % af de adspurgte, der var 
forsinkede, at dumpede eksaminer var 
en årsag til forsinkelsen. 

Med fremdriftsreformen, vil en 
dumpet eksamen og en efterfølgende 
dumpet reeksamen betyde, at stude-
rende vil blive tvunget til at læse de 
ikke-beståede fag oven i et fuldtidsse-
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mester på 30 ECTS-point. Dette risikerer 
at presse studerende ud i en forsin-
kelsesspiral, der kan ende med, at den 
studerende falder fra sin uddannelse. 
Antallet af studerende, der dumper, er 
mange steder ganske højt. Samlet set er 
ca. 9 % af alle de karakterer, der bliver 
givet på universiteterne, dumpekarakte-
rer , svarende til 53.000 eksaminer. Det 
dækker over stor variation inden for de 
forskellige uddannelser. Nogle steder er 
dumpeprocenterne meget lave, mens de 
andre steder er over 30 %. Man kan altså 
forvente et væsentligt antal studerende, 
der bliver pressede ekstra meget i deres 
uddannelser efter at have været dumpet 
en eksamen, og som derfor risikerer at 
falde fra deres uddannelse.

Et andet forhold, der kan føre til øget 
frafald med fremdriftsreformen, er, at 
fleksibiliteten i forbindelse med sygdom 
og stress forringes. Hvor studerende 
med de nuværende regler har mulighed 
for at tage færre fag et semester, hvis 
de oplever sygdom, stress, personlige 
problemer eller lignende, ville dette med 
fremdriftsreformen være undtagelser, 
som den studerende skal søge dispen-
sation for. I undersøgelsen fra Ungdom-
mens AnalyseEnhed angav ca 15 % af 
de adspurgt sygdom eller stres som 
årsag til forsinkelse. Med fremdriftsre-
formen bliver det stadig muligt at søge 
dispensation for tilmelding til fag eller 
prøver som følge af sygdom, men  Der 
er altså tale om et væsentligt omfang af 

studerende, der risikerer at blive presset 
over evne med fremdriftsreformen, og 
som derfor risikerer at falde fra. 

Anbefalinger:
Som vist ovenfor kan fremdriftsrefor-
men forventes at have en lang række 
negative konsekvenser for både fag-
ligheden i uddannelserne og mulighe-
derne for at tage praktik, udlandsophold 
og studiejobs,. Reformen risikerer 
samtidig at presse studerende til at falde 
fra deres uddannelser. For at undgå eller 
begrænse disse negative konsekvenser, 
har vi følgende anbefalinger. 

•	 Fremdriftsreformen afskaffes og 
reglerne om til- og afmelding af fag 
og eksaminer bevares som de har 
været hidtil.

•	 Som alternativ til at afskaffe frem-
driftsreformen anbefaler vi, at der 
laves følgende opblødninger, der 
afhjælper nogle af de mest alvorlige 
konsekvenser for uddannelseskvali-
teten.

•	 Kravet om tilmelding af 60 ECTS-
point pr. år eller 30 point pr. seme-
ster fastholdes, men ikke-beståede 
point fra tidligere semestre tæller 
også med i opgørelsen. Som det er 
med reformen i dens nuværende ud-
formning, vil en forsinkelse grundet 
eksempelvis et dumpet fag, skulle 
indhentes ved at læse det dumpede 
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fag oven i det nye fuldtidssemester. 
Vi foreslår, at en studerende, der ét 
år f.eks. ikke består 20 ECTS point, 
i det følgende år vil få mulighed 
for at tilmelde sig de ikke-beståede 
fag igen og herudover kun skal 
tilmelde sig 40 nye point. Således 
er der stadig tale om fuldt normeret 
studieaktivitet, som reformen havde 
som målsætning, men der er ikke 
tale om overnormering.

•	 Alle fag, der er enten forudsæt-
ningsgivende eller direkte progres-
sionsfag bliver undtaget for kravet 
om 60 nye ECTS point. Således at 
det altid vil være muligt at tage 
forudsætningsfagene igen så hurtigt 
som muligt efter en dumpet eksa-
men, uden at blive nødt til at læse 
overnormeret.  

•	 Der fastsættes en mulighed for 
dispensation fra reglerne med 
henblik at give plads til aktiviteter, 
der understøtter den studerendes 
faglige, praksisnære eller innovative 
kompetencer. 

•	 Der fastsættes en mulighed for at 
dispensere fra 60-pointskravet for ar-
bejde i forbindelse med studerendes 
sociale eller uddannelsesmæssige 
forhold.

•	 Der indføres en tydelig dispensa-
tionsmulighed i tilfælde, hvor den 

studerende af den ene eller anden 
årsag ikke kan få et fuldt antal point 
med hjem fra sit udlandsophold. 
Således undgås, at studerende for 
eksempel ender med at tage merit 
for fag, der viste sig ikke at være 
relevante, for at undgå at skulle læse 
over normeret, når vedkommende 
kommer tilbage fra opholdet. 

•	 De uheldige incitamenter i studie-
tidsmodellen til at vægte gennem-
førselstid over hensyn til kvalitet 
fjernes, ved at forsinkelser, der kan 
henføres til de ovenstående fagligt 
begrundede dispensationer, modreg-
nes i opgørelsen af universiteternes 
studietid ligesom f.eks. barsel 
modregnes.

•	 Som alternativ eller supplement til 
afskaffelse eller opblødninger af 
fremdriftsreformen anbefaler vi, at 
der indføres et antal ”fleksibilitets-
point”, som den studerende har til 
rådighed i løbet af sin uddannelse. 
Pointene fungerer som buffere, som 
den studerende kan lægge ind i sit 
uddannelsesforløb, således at ved-
kommende i et semester kan tage 
færre end 30 ECTS-point. Pointene 
kan bruges på aktiviteter, der af 
uddannelsesinstitutionen vurderes 
relevante som årsager til forsinkelse, 
men som ikke normalt er merit-
givende – eksempelvis ekstracur-
riculære faglige aktiviteter, frivilligt 
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arbejde eller andre særlige hensyn 
En studerende kan f.eks. have 30 
fleksibilitetspoint til rådighed på 
bachelordelen af sin uddannelse og 
tilsvarende 30 point til rådighed på 
kandidaten. 

KAPITEL 8 

– JOBSKABELSE 
FOR DIMITTENDER
Vi står i en tid, hvor der er rystende 
høj ledighed blandt dimittender. Dette 
er på trods af, at arbejdsmarkedet 
for akademikere er i bedring, og at 
ledigheden samlet set er faldende. For 
at løse udfordringerne med dimittend-
ledighed, må man gå beskæftigelses-
politisk til værks.

Dimittendledigheden har store 
negative konsekvenser for den 
enkeltes jobmuligheder set i læn-
gere perspektiv og medfører store 
offentlige udgifter og tabt fortjene-
ste. DSF mener, at jobskabelse er et 
offentligt ansvar. Det betyder, at vi 
opfordrer politikerne til at se på, 
hvordan der kan skabes job til de 
mange dimittender, der lige nu ikke 
har muligheden for at bruge deres 

viden og evner til at bidrage til 
samfundet. 

Hverken DSF eller nogen anden 
aktør står med alle svarene klar til, 
hvordan vi løser problemerne. Men 
vi kommer her med vores indspark 
til debatten om beskæftigelse for 
dimittender. Vi kommer med bud på, 
hvordan det offentlige kan afhjælpe 
situationen og sikre bedre muligheder 
for jobøgende dimittender, og hvordan 
uddannelse og samfund kan spille 
bedre sammen, for yderligere at lette 
denne overgang. 

Konklusioner:
•	 Dimittendledigheden er steget 

markant siden 2008 og viser ikke 
tegn på bedring, selvom ledigheden 
blandt akademikere viser små 
forbedringer.

•	 Der er store tab for samfundet såvel 
som individer forbundet med den 
nuværende dimittendledighed.

•	 Der er uudnyttet potentiale i forhold 
til iværksætteri og ansættelse i små 
og mellemstore virksomheder.

•	 Det offentlige og universiteterne 
skal spille ind for at afhjælpe 
problemet.

Del 3
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Dimittendledigheden har bidt sig fast
Dimittendledigheden er steget markant 
siden 2008 fra omkring 1.500 personer 
til lige under 4.000 i dag, som ses i figur 
8,1. Dimittendledigheden er et problem 
for alle hovedområder.

Akademikerledigheden viser tegn på 
bedring, som det ses i figur 8,2. Efter 
at akademikerledigheden toppede i 
sommeren 2012, har den de seneste 
kvartaler vist en nedadgående tendens.  
Dette viser, at det er relativt sværere 

for dimit-
tender end 
for andre 
akademikere 
at finde 
ansættelse. 
Derfor er der 
behov for en 
særlig ind-
sats over for 
dimittendle-
digheden.
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Mange studerende føler et  
stærkt pres for at få et job. 
Dimittendledigheden medfører et pres 
på studerende for at erhverve sig kom-
petencer, der kan gøre dem attraktive for 
arbejdsmarkedet.70 % af de adspurgte 
af DJØF-studerende, der i en hvis grad 
oplever stress symptomer, angiver pres 
for at få de rette erfaringer/kvalifikatio-
ner på CV som årsag . Studerende er 
pressede for både at få gode karakterer 
samt at have studiejob, praktik og 
udlandsophold 

Dette er et tegn på ambitiøse og 
ansvarlige studerende, der ønsker at 
dygtiggøre sig, for bl.a. at kunne få et job 
og bidrage til samfundet. Men det viser 
også tegn på, at arbejdspladser stiller 
meget høje krav til ansøgere, som dimit-
tenderne har svært ved at indfri. 

Da den generelle akademikerledig-
hed er faldende, er der fare for, at akade-
mikere, der allerede er på arbejdsmar-
kedet ”udkonkurrerer” dimittender, der 
ikke får en god overgang fra studium til 
arbejdsmarked, og en stigende gruppe 
af dimittender får aldrig job. AC anslår 
at op mod 1700 dimittender aktuelt har 
været arbejdsløse 2 år efter endt uddan-
nelse, hvilket understreger dette . 

At de nyuddannede er hårdt bela-
stede ses også af, at 42 % af de DJØF’ere, 
der har mistet retten til dagpenge det 
sidste år, er dimittender.

Dimittendledighed har negative 
konsekvenser for samfundet såvel som 
for den enkelte 

Når dimittender går arbejdsløse i en 
længere periode, går det ud over deres 
livtidsindkomst, hvilket bl.a. medfører 
tabt fortjeneste på de offentlige finanser 
både nu og på længere sigt.

AE anslår, at de offentlige finanser 
samlet set årligt bliver forværret med 
400-600 mio.

kr. som følge af lavere beskæftigelse 
og lavere lønniveau i de kommende år 
for de nyuddannede, der er gået ud i 
ledighed.  En analyse foretaget af DJØF 
vurderer tabet over 10 år til 8,5 mia. kr.

Dimittendledigheden har konsekven-
ser for den enkelte arbejdssøgende, der 
får forringet sine muligheder for jobs 
i fremtiden, både mht. til beskæftigel-
sesfrekvens og livsindkomst. Dette gør 
det mere risikabelt for den enkelte at 
tage en lang videregående uddannelse, 
selvom der politisk er målsætning om at 
uddanne flere.

AE skriver om dette: ”At gå direkte 
ud i længerevarende ledighed efter endt 
uddannelse har langsigtede konse-
kvenser. På ti års sigt forværres den 
enkeltes beskæftigelsesfrekvens med 
3-5 procentpoint og indkomsten falder 
med 13-17 procent.” 

Stop for spekulation i løntilskud
Der er problemer på det akademiske 
arbejdsmarked med løntilskudsstillinger 
særligt i det offentlige. Flere steder for-
trænger løntilskudsstillinger ordinære 
stillinger, således at arbejdsmarkedet 
bliver mindre af ordningen.  Det er 
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ikke muligt præcist at finde tal på, hvor 
mange stillinger der fortrænges, men 
både DM, DJØF og AC vurderer, at der 
er problemer. En undersøgelse fra 2010 
viste, at hver femte af AC’s dimittender, 
der havde været i løntilskudsstillinger, 
vurderede, at deres arbejde fortrængte 
en ordinær stilling.

Barrierer for  
iværksættende dimittender
Dimittender, der gerne vil iværksætte, 
være selvstændige eller arbejde 
freelance, er potentielt en stor gevinst 
for det danske samfund. De burde sikres 
gode rammer til at udvikle innovative 
løsninger på fremtidens udfordringer og 
skabe vækst og jobs til sig selv og andre.

Men sådan som dagpengesystemet 
er skruet sammen i dag, er der ikke 
gode muligheder for dimittender, der 
gerne vil starte egen virksomhed. 
Reglerne omkring rådighed, opgørelse 
af indtægt og mange andre regler er 
udarbejdet ud fra en antagelse af, at 
en dagpengemodtager enten er ledig 
eller fuldtidsbeskæftiget. Men sådan 
er virkeligheden ikke for iværksættere. 
Undersøgelser viser, at hovedparten 
af iværksættere startede som deltidsi-
værksættere.  Iværksættere kan ikke 
fra den ene dag til den anden have en 
virksomhed, hvor der er arbejde og 
indtægt svarende til 37 timer om ugen. 
De kan heller ikke opstarte virksomhed, 
når dagpengesystemet kræver ens tid, 
og al indtægt medfører tab af dagpenge.

Potentiale for flere jobs i det private 
Rigtig mange dimittender skal finde job 
i den private sektor. I takt med, at der 
uddannes flere og flere akademikere, 
skal disse også finde vej ind i brancher 
og virksomheder, der ikke har haft 
akademikere ansat tidligere. Det er 
essentielt, at der tages initiativer til 
at nedbryde barrierer mellem dimit-
tender og virksomheder, særligt små 
og mellemstore. Der er stadig 149.000 
virksomheder i Danmark, der ikke har 
akademikere ansat. Undersøgelser viser, 
at det er en god forretning at ansætte 
akademikere for virksomheder, der ikke 
tidligere har haft en akademiker ansat. 
En virksomhed, der ansætter sin første 
akademiker, kan forvente resultater 
allerede inden for tre år, og virksom-
heder med akademikere ansat har en 
beskæftigelsesudvikling der er 7,1 pct. 
større end virksomheder, der ikke har 
akademikere ansat. Det betyder, at hver 
akademiker skaber job til 1,2 kortuddan-
nede, faglærte eller ufaglærte kolleger 
– og dette tal er endda lavt sat. 

For at kunne stimulere denne 
udvikling er det dog nødvendigt med en 
målrettet indsats også fra det offentlige. 

Genoptag akademikerkampagnen.
Akademikerkampagnen var en 

ordning, der gennem en netværks-
kampagne mellem virksomheder og 
akademikere skabte 1.800 jobåbninger 
i 2012-2013. Mange af disse jobs blev 
skabt i brancher og virksomheder, 
der ikke typisk ansætter akademikere, 
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fordelt i hele landet. Kampagnen havde 
nogle imponerende resultater for en 
meget beskeden udgift på 5 mio. kr. for 
det offentlige. 

Ud over akademikerkampagnen har 
der også eksisteret ordninger, der inde-
holdt løntilskud specifikt til virksom-
heder med få eller ingen akademikere 
ansat, som fx videnspilot-ordningen, 
vækstspireordningen og isbryder-
ordningen. Disse ordninger har overve-
jende vist sig som succesfulde, men skal 
kombineres med tiltag lignende dem, vi 
så i akademikerkampagnen. 

De meget store udfordringer skal 
mødes med flere værktøjer ud fra en 
helhedsorienteret strategi. Vi har i dette 
afsnit ridset nogle barrierer for dimitten-
der op og kommer med bud på, hvordan 
de kan afhjælpes. Det vil kræve en stor 
indsats fra alle parter, men vi ved, at di-
mittender brændende ønsker at bidrage 
med deres viden i samfundet og på 
arbejdsmarkedet. Der er fortsat mange 
akademikere, som har sit første job i det 
offentlige, for derefter at få ansættelse 
i det private. Det kan således være en 
investering at ansætte dimittender i det 
offentlige, da de hermed vil have bedre 
mulighed for at få sig en beskæftigelse 
på det private erhvervsliv eller bliver 
selvstændige. 

Anbefalinger:
•	 Ordninger som Akademikerkampag-

nen fortsættes og udvides. Dette skal 
bl.a. hjælpe dimittender yderligere 

i jobsøgningen, men skal også have 
som sigte at udforske potentialet 
for at ansætte dimittender i små og 
mellemstore virksomheder. 

•	 Reglerne for dagpenge  ændres, 
så deltidsiværksættere ikke møder 
udfordringer i systemet. Dette skal 
fremme innovation og iværksætteri, 
der er til gavn for hele samfundet 
såvel som den enkelte dimittends 
jobmuligheder.  På lang sigt vil det 
endda være en god forretning, da det 
vil styrke innovationen og erhvervs-
livet i Danmark.

•	 Løntilskudsordningen ændres, så 
der ikke spekuleres i den. Vi foreslår 
en 3+3 model, hvor virksomheder 
kan få ansatte i løntilskud i tre 
måneder, såfremt virksomheden for-
pligter sig på efterfølgende at tilbyde 
ansættelse i en ordinær stilling i tre 
måneder. Dermed mindskes incita-
mentet til at spekulere i anvendelse 
af lediges arbejdskraft, og risikoen 
for, at løntilskudsordningen fortræn-
ger ordinære stillinger, reduceres. 
Samtidig fastholdes det grundlæg-
gende incitament for virksomheden, 
da der gives tilskud fra det offentlige 
til ansættelsen

•	 Der ansættes flere dimittender i det 
offentlige. Mange dimittender, der 
ender i det private erhvervsliv, har 
haft en kortere periode i det offent-
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lige først. Dette giver dimittenden 
mulighed for at ”få foden indenfor” 
på arbejdsmarkedet og tydeliggør 
den arbejdssøgendes kompetencer 
over for det private erhvervsliv.

KAPITEL 9 

– KONTAKT MELLEM 
UNIVERSITET, 
STUDERENDE  
OG SAMFUND
Universiteternes kerneopgaver er 
uddannelse og forskning, og disse 
aktiviteter skal ikke svækkes eller 
ensrettes  af erhvervsretning. Der er 
mange muligheder for at kombinere 
uddannelse af høj kvalitet med en 
indsats for at vejlede studerende om 
karriere og arbejdsmarked, også tid-
ligt i uddannelserne. Disse aktiviteter 
supplerer en kvalitetsuddannelse, men 
kan aldrig blive en erstatning for den.

Universiteterne skal hjælpe med at 
nedbryde barrierne mellem dimitten-
der og fx SMV’er.
Dette skal ikke ske ved at ændre 

uddannelserne, men ved at tilbyde 
ekstra vejleding og aktiviteter og give 
muligheder for studerende der gerne 
vil kombinere deres uddannelse med 
praktikforløb, lave projekter sammen 
med virksomheder og lignende.

Universiteterne skal facilitere de 
studerende, der vælger at søge job 
inden endt uddannelse fx i forbindelse 
med at skrive speciale. Universite-
terne skal desuden være fleksible i 
forhold til studerende, der har studie-
job. Erhvervslivet efterspørger ikke 
de hurtige studerende, og det skader 
dimittendernes jobmulighed at tvinge 
dem hurtigere igennem.

Alle tiltag i denne retning skal 
udarbejdes og tilpasses lokalt til hvert 
enkelt fag, men der skal prioriteres 
ressourcer fra universiteterne til 
arbejdet.

Vejledning:
I  rapporten ”Det frie valg eller det frie 
valg” påviser AC, at de studerende 
efterspørger vejledning, der kommer 
tidligt på uddannelsen, så de har 
mulighed for at tilpasse deres profil. De 
efterspørger desuden vejledning fra de 
nære studiemiljøer, så rådgivningen kan 
gøres specifik.

Dette viser, at de studerende i høj 
grad er målrettede og orienterede mod 
arbejdsmarkedet tidligt på studiet og 
interesserer sig for deres beskæftigel-
sesmuligheder.
Flere steder efterspørges der mere karri-
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ererådgivning og –vejledning samt kar-
riereforberende tilbud for studerende, 
der vil andet end en forskerkarriere. 

DJØF’s Fremdriftsreformen fra 2013 
viser, at 54 % af de studerende kun i 
mindre grad eller slet ikke får tilstræk-
keligt viden om arbejdsmarkedet fra 
uddannelsesinstitutionen.

Mulighed for projekter  
med omverdenen
Universiteterne skal udvikle systemer, 
der gør det nemmere for studerende 
og virksomheder at ”finde hinanden” 
i forhold til f.eks. at skrive speciale i 
samarbejde  med en virksomhed eller 
organisation. Universiteterne skal 
udvikle strategier for at tænke dette 
ind i uddannelsen på det helt fagnære 
niveau, så de enkelte fag kan målrette 
deres indsats, men skal også understøt-
tes at universitet.

Åbne universiteterne  
op for innovation
Universiteterne kan hjælpe studerende 
med gode ideer til at føre dem ud i livet 
samt hjælpe iværksættere med kontakt 
til studerende.

Særlige arbejdsmarkedsrettede  
forløb på universiteterne
Det er vigtigt, at der i denne vejledning 
indtænkes arbejdsmarkedets parter og 
de tilbud, som for eksempel fagforenin-
gerne tilbyder de studerende. 

Anbefalinger:
•	 Fremdriftsreformen tilbagerullles 

studerende får tid til at dygtiggøre 
sig. De studerende har lige nu ingen 
fordel ved at blive hurtigere færdige 
med deres uddannelse, men skal 
have plads til, gennem aktiviteter ud-
over studierne, yderligere at dygtig-
gøre sig og tilegne sig kompetencer 
på arbejdsmarkedet og kendskab til 
dette.

•	 Bedre muligheder for samarbejde 
med omverdenen i opgaver, f.eks. via 
projektbanker. Disse ordninger skal 
formidle kontakt mellem virksomhe-
der, der ønsker at trække på stude-
rendes viden, og studerende, der 
gerne vil prøve deres kompetencer af 
på arbejdsmarkedet. Disse ordninger 
skal ikke fortrænge ordinære jobs, 
men være en mulighed for virksom-
heder og studerende til at indgå 
kortere projekter sammen. Dette vil 
kunne give de studerende faglige  
kompetencer, hvis de kombineres 
med tilstrækkelig vejledning fra 
universitetets side. Desuden vil det 
give de studerende arbejdsmar-
kedserfaring og en mulighed for at 
prøve deres kompetencer af.

•	 Bedre vejledning til studerende om 
praktik, studiejobs og arbejde efter 
end studie. De studerende skal have 
vejledning tidligt på studiet og skal 
vejledes i at sammensætte deres 
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uddannelse, så de kan opnå kom-
petencer, der kan hjælpe dem med 
at blive beskæftiget. Vejledningen 
skal understøttes af universitetet, 
men skal tage udgangspunkt i de 
enkelte fagmiljøer, så den bliver så 
målrettet for de studerende som 
muligt. Universiteterne skal også i 
højere grad hjælpe med at formidle 
kontakt mellem virksomheder og 
studerende med henblik på praktik-
forløb og studiejobs, og skal opstille 
kvalitetssikring for dette og sikre 
en tilstrækkelig grad af relevans for 
studieforløbene.

•	 Forsøg med erhvervs- og iværksæt-
terkandidater, hvor en studerende 
kan vælge et tre-årigt kandidatforløb, 
hvor der sideløbende med at uddan-
nelsen tages arbejdes i en virksom-
hed eller opstartes egen virksomhed. 
Dette skal ikke udvikle sig til 
ulønnet arbejde for studerende, men 
skal udmøntes som en ordning, hvor 
studerende kan afprøve akademiske 
kompetencer i praksis. Særligt 
iværksætterkandidaterne har stort 
potentiale for at give studerende en 
vis social sikring og akademisk spar-
ring, mens de opretter virksomhed. 

•	 Mulighed for et 11. semester, hvor 
universiteterne inviterer studerende 
og virksomheder, særligt små og 
mellemstore virksomheder, til at 
indgå særlige forløb sammen. I 

en sådan ordning kan dimittender 
udvikle deres kompetencer inden 
for relevante områder og f.eks. indgå 
aftaler om projekter, der kunne føre 
til jobs i virksomheden. . 
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