
   
Pressemeddelelse: 

Studerende: Positivt med øget søgning mod de videregående uddannelser, 
men det kræver at undervisningskvalitet og studiemiljø prioriteres 
I kølvandet på et forår med COVID-19 har 94.604 søgt imod videregående uddannelser, hvilket er en 
stigning på 7% i forhold til sidste år. Hos Danske Studerendes Fællesråd (DSF) ser man det som 
naturligt, at flere søger mod uddannelser i en krisetid, men advarer samtidig om, at 
undervisningskvaliteten skal sikres sammen med det øgede optag. 
 
Naturligt og positivt, at flere søger mod uddannelse 
Flere unge har i år, formentligt som konsekvens af, at coronakrisen har umuliggjort mange unges 
drømme og forventninger til et eller flere dannelsesår, valgt at søge imod videregående uddannelser. 
Hos de studerende kan man godt forstå, at flere har valgt at søge mod en uddannelse, og man synes 
som udgangspunkt, at et øget optag med flere pladser er positivt. 
 
Formand for Danske Studerendes Fællesråd, Johan Hedegaard Jørgensen udtaler: “Det er klart, at flere 
unge søger mod uddannelse, når vi oplever, at vores umiddelbare fremtidsmuligheder forandres markant. 
Arbejdsløsheden stiger, og det er ikke på samme måde sikkert at rejse til udlandet.”. 
 
DSF mener, at det bør være et mål at afvise så få ansøgere som muligt. Især i en krisetid, hvor mange 
unge vil søge mod videregående uddannelser, mener de studerende at uddannelsesinstitutioner og 
samfundet har et særligt ansvar for at give flest mulige adgang til uddannelse.  
 
Formand for Danske Studerendes Fællesråd, Johan Hedegaard Jørgensen udtaler: “Vi skylder vores 
kommende medstuderende at afvise færrest mulige fra at tage en uddannelse - særligt i en krisetid, hvor 
mange unge ellers risikerer at ende i arbejdsløshed”  
 
Øget optag aktualiserer behovet for bedre undervisningskvalitet 
Det øgede optag lægger dog pres på uddannelsesinstitutionerne, der i mange år har været hårdt ramt af 
nedskæringer. Konsekvenserne er bl.a. en reduceret bygningsmasse, mindre underviserkontakt og 
vejledning. Samtidig betyder afstandskrav og yderligere forholdsregler i forlængelse af COVID-19, at 
uddannelsesinstitutionerne risikerer at få svært ved at sikre god kvalitet og et godt studiemiljø for de 
nye studerende. Hos DSF er man bekymrede for, hvilken hverdag nye studerende møder, og de 
studerende opfordrer til, at studiestart og undervisningskvalitet prioriteres højt hos Uddannelses- og 
Forskningsministeriet. 
 
Formand for Danske Studerendes Fællesråd, Johan Hedegaard Jørgensen udtaler: “Efter et forår med 
nedlukning og social distance, er det fuldstændigt afgørende, at vi skaber gode og trygge rammer for 
vores kommende medstuderende. Vi ved, at en god social og faglig integration på studiet er afgørende.”  
 
Han uddyber: “Vi er bekymrede for, om uddannelsesinstitutionerne efter mange års nedskæringer er 
rustede til at kunne håndtere et så øget optag uden at der gives yderligere tilskud til at sikre god 
undervisningskvalitet og studiemiljø.”  
 
For yderligere kommentarer eller spørgsmål, kontakt Danske Studerendes Fællesråd på tlf: 28 19 45 00 


