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Fremdriftsreformen har allerede nu vist sig at have 
enorme konsekvenser for studerende, universite-
ter og samfund, og problemerne bliver kun større 
når reformen er fuldt implementeret til studiestar-
ten i sommeren 2015.  Vi har samlet problemerne i 
et problemkatalog for at opsummere de problema-
tikker der har fyldt mediefladen det sidste halvan-
det år.  Det er disse problemer der skal løses, hvis 
man reelt vil løse problemerne med fremdriftsre-
formen.

Fælles for de fleste af fremdriftsreformens pro-
blemer er, at de bunder i en kæmpe mangel på 
fleksibilitet, grundet fremdriftsreformens detail-
regulerende værktøjer til at få studerende hur-
tigere igennem. Problemerne for de studerende 
kan overordnet opdeles i to temaer: problemer for 
fagligheden og problemer for livet uden for uni-
versitetet. Det er vigtigt at understrege at for den 
enkelte studerende flyder de to temaer sammen, 
og det kan ikke lade sig gøre at tage hånd om de 
faglige problemer uden at se på, hvordan den en-
kelte studerende kan få deres liv og studier til at 
hænge sammen.

For universiteterne er fremdriftsreformen proble-
matisk, da den giver voldsomme administrative 
byrder. Disse opstår på grund af  tvangstilmelding 
til reeksamen, og tusindvis af dispensationsan-
søgninger. Derudover sætter fremdriftsreformen, 
gennem studietidsmodellen, universiteterne i en 
økonomisk klemme. Hvis ikke universiteterne re-
ducerer studietiden, så straffes de på økonomien.  
På den måde fratager studietidsmodellen univer-
siteterne muligheden for at tilrette studierne så de 
giver størst muligt udbytte, fagligt.

Mens fremdriftsreformen giver universiteterne 
administrative byrder og studerende problemer 
med at opnå fagligt udbytte og få hverdagen til at 
hænge sammen, så har fremdriftsreformen også 
konsekvenser for samfundet generelt. Med stude-
rendes lavere faglige udbytte følger nemlig også 
ringere dimittender og med problemer med at få 
hverdagen til at hænge sammen, følger også flere 
syge studerende og et højere frafald.  Det bliver 
derfor svært at se, at reformen reelt gavnet noget 
som helst. 

Kataloget er struktureret således, at vi først in-
troducerer de problemer reformen medfører for 
den enkelte studerende. Disse er delt op i faglige 
problemer og problemer med levevilkår. Dernæst 
et kapitel om universiteterne, der beskriver det 
dilemma universiteterne sættes i grundet frem-
driftsreformen, et kapitel om samfundets tab ved 
reformen og endelig et kapitel med links til nogen 
af de historier medierne har bragt om problemer-
ne.

For yderligere information eller spørgsmål til det-
te katalog kan der rettes henvendelse til:

DSF’s formand Yasmin Davali  
på tlf. 28 19 45 00 eller  
yasmin@dsfnet.dk  
 
eller  
Uddannelsespolitisk ordfører og næstformand, 
Heidi Klokker  
på 28 19 45 01 eller  
heidi@dsfnet.dk.  
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2.

Færre vil forsøge sig med 
svære eller utraditionelle valgfag
En universitetsuddannelse læses i nogle af de 
mest afgørende år af ens liv, og uddannelsen er 
fyldt med valg. Valgene har afgørende betydning 
for, hvor godt man klarer sig på sit studie, men 
også for hvilken retning man bevæger sig i fagligt. 
Derfor bruger mange studerende fleksibiliteten i 
vores uddannelser til at tage chancer og afprøve 
muligheder. Nogle studerende tager valgfag for at 
afprøve en interesse, andre studerende tager valg-
fag, som er enormt svære, for at prøve kræfter med 
mere krævende fag, og endelig får nogen tildelt 
valgfag helt tilfældigt. Men at tage chancer med 
valgfag, for at afprøve interessefelter og niveau, 
betyder også, at man nogle gange vælger forkert. 
Måske var det svære fag lidt for svært, og måske 
var man ikke helt så interesseret i kvantemekanik, 
som man havde håbet. Her har studerende tidli-
gere brugt muligheden for at kunne afmelde fag. 
Med fremdriftsreformen bliver studerende frata-
get muligheden for at afprøve deres talent og in-
teresse, for hvis det nu ikke går, så hænger man på 
faget resten af sin studietid og skal gennemføre 
faget sideløbende med, at man skal tage 30 nye 
ECTS. Derfor kommer flere studerende til at afhol-
de sig fra, at afprøve svære fag. Det betyder, at de 
studerende ikke bliver så dygtige, som de kunne 
være blevet. Og måske går vi endda glip af en ny 
forsker i kvantemekanik. 

Færre vil tage i praktik og på udveksling 
Mange studerende tager i praktik eller på udveks-
ling i løbet af deres studie. At søge udenfor univer-
sitetets mure har den naturlige konsekvens, at ak-
tiviteterne skal kvalitetssikres, så universitetet kan 
stå inde for at give point for den pågældende akti-

vitet. Det betyder, at nogle studerende har praktik-
forløb på 37 timer om ugen i 6 måneder, som ikke 
nødvendigvis er skræddersyet til den pågældende 
uddannelse. Når det faglige udbytte af praktikfor-
løbet ikke svarer til det faglige udbytte af et seme-
ster på 30 point på den oprindelige uddannelse, 
skal   den studerende selvfølgelig heller ikke have 
30 point for praktikforløbet. Men når studerende 
tager disse praktikforløb vil det med fremdrifts-
reformen betyde, at studerende skal tage ekstra 
point sideløbende med praktikken. Dette er for det 
første umuligt, hvis praktikken ligger i udlandet. 
For det andet vil det være en enorm arbejdsbelast-
ning for den enkelte. Timerne i praktik og timerne 
på studiet vil ligge oveni hinanden, og den stude-
rende skal derfor have fuldt selvstudium om afte-
nen ved siden af praktikken uden at modtage un-
dervisning. Sådanne semestre er enormt hårde og 
mange studerende vil ende med at fravælge prak-
tikken. Vi har i samarbejde med analysebureauet 
Analyse og Tal undersøgt, hvor mange studerende 
der tror, at det vil blive vanskeligere for dem at 
komme i praktik efter fremdriftsreformen. To ud af 
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ITEL 1

Theis læser fysik på Københavns Uni-
versitet. Han er en af de studerende, 
der efter fremdriftsreformen, ikke tør 
vælge et af de svære fag. For hvad nu, 
hvis det svære fag er for svært? - Så 
er der kun tilbage at dumpe. 
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3.

tre studerende vurderer, at det vil blive vanskeli-
gere for dem at tage i praktik. Studerende risikerer 
altså at miste vigtig erfaring gennem praktik, fordi 
fremdriftsreformen ikke tillader, at man tager et 
semester hvor man ikke tager fuld point, uden at 
man skal kompensere for det undervejs eller i det 
efterfølgende semester hvor man vil være tvunget 
til at læse mere end fuld tid.

Ligesom med praktik, er der med udveksling i ud-
landet tit undervisningsforløb, som ikke er skræd-
dersyet til uddannelsen herhjemme. Nogle stude-
rende oplever at tage på udveksling, hvor fagene 
de havde tilmeldt hjemmefra aldrig bliver oprettet, 
og andre studerende læser i udlandet, hvor seme-
strene er anderledes opbygget end herhjemme. 
Det betyder, at man kan risikere at få mindre end 
30 ECTS på sit udvekslingsophold, eller at man 
kun kan studere et enkelt semester i udlandet, som 
tidsmæssigt overlapper to semestre herhjemme. 
Hvis man får mindre end 30 ECTS på sit udveks-
lingsophold ”skylder” man point næste semester, 
og kan derfor blive tvunget til at læse mere end 
fuld tid. Hvis man ønsker at læse i udlandet, hvor 
semestret er struktureret anderledes end herhjem-
me, er det umuligt. Vi risikerer altså, at studerende 
enten ikke kan komme på udveksling, eller at stu-
derende vælger udveksling fra, fordi det bliver for 
presset semestret efter. Vi går dermed glip af kul-
turel udveksling og mulighed for at se nye områ-
der indenfor sit fagområde, områder som udveks-
lingsstedet måske var specialiseret i.  

Færre vil kunne tage et 
forskningsår eller lægevikariat
Mange medicinstuderende og tandlægestuderen-
de prøver kræfter med at forske, på det der kaldes 

et forskningsår. Forskningsåret giver ikke ECTS, 
men er et års forskning, som fx kan bruges til den 
studerendes speciale. Med fremdriftsreformen bli-
ver det sværere at få et forskningsår. Forsknings-
året udføres nemlig enten mens man er på orlov, 
eller mens man afholder sig fra at tilmelde sig fag. 
Med fremdriftsreformen skal man tilmeldes 60 
ECTS  point om året, hvorfor det ikke længere er 
muligt at afholde sig fra at tilmelde sig fag. På uni-
versiteter, hvor det er svært at få orlov på grund at 
studietidsmodellen, fratages de studerende altså 
muligheden for at tage et forskningsår. Til det kan 
man spørge, om man så ikke bare kan give orlov 
til de studerende, som ønsker et forskningsår. Det 
kan institutionerne godt. Men i den føromtalte stu-
dietidsmodel er der indbygget et økonomisk tab 
for universiteterne, hvis de giver flere studerende 
orlov. Institutionerne har altså ikke incitament til 
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Hospitalsdirektører frygter, at de 
ikke kan rekruttere læger til hospita-
ler i udkanten. Det bliver nemlig svæ-
rere for lægestuderende at afmelde 
sig fag for at prøve kræfter med et 
lægevikariat i udkantsdanmark. En 
mulighed der før gav mange lyst til at 
tage et job andre steder end i de store 
byer.
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at give orlov. Nogle institutioner har valgt at ac-
ceptere, at det bliver sværere at studietidsreducere 
og giver orlov til forskningsåret. Denne ordning er 
dog langt mere bureaukratisk, end hvis man som 
studerende blot kunne afholde sig fra at tilmelde 
sig fag. Ved en orlovsansøgning skal både admini-
stration og studienævn bruge tid på ansøgningen, 
mens det uden tilmeldingskravet blot er den stu-
derende, som afholder sig fra en handling.  Sam-
tidig betyder en accept af studietidsforlængelse 
også at universiteterne risikerer at blive ramt øko-
nomisk. Når det sker går der penge fra uddannel-
seskvalitet.

Foruden problemstillingen omkring forsknings-
året har en række interessenter påpeget frem-
driftsreformens konsekvenser for muligheden for 
at tage et lægevikariat. Det betyder, at studerende 
får en dårligere uddannelse, og at sygehusene i 
udkanten får sværere ved at rekruttere. Ligesom 
med forskningsåret har mange medicinstuderen-
de nemlig afholdt sig fra at tilmelde sig 30 ECTS 
point for at kunne tage et lægevikariat på syge-
husene i udkantsdanmark. Med fremdriftsrefor-
men skal man tilmeldes 30 ECTS point, og det er 
derfor ikke længere muligt at tage en pause til et 
lægevikariat. Med lægevikariatet får man ligesom 
med al anden praktisk erfaring mulighed for at 
se sammenhængen mellem teori og praksis eller 
lære teori gennem brugen i praksis. Det kan altså 
gøre god gavn for kvaliteten i vores uddannelser. 
Samtidig havde lægevikariaterne den funktion, at 
mange medicinstuderende fik øjnene op for jobs 
på sygehusene i udkanten, hvilket også gavnede 
sygehusenes rekruttering. Sygehusdirektør på Ny-
købing Falster Sygehus Arne Cyron, har sammen 
med tidligere sygehusdirektør på Aabenraa Syge-

hus, Søren Aggestrup, udtalt til Politiken, at de er 
dybt bekymret for rekrutteringen til deres sygehu-
se, når fremdriftsreformen træder i kraft. 

Fremdriftsreformen risikerer altså både, at have 
konsekvenser for kvaliteten af uddannede læger, 
men også at have konsekvenser for sygehusenes 
mulighed for at skaffe arbejdskraft. 

Flere bliver ”biolog med 
speciale i teatervidenskab”
Universitetsavisen bragte den 13. maj 2015 histo-
rien om Ditte. Ditte bliver biolog med speciale i 
teatervidenskab på grund af fremdriftsreformens 
regel om tvangsmerit. Tvangsmeritten betyder, at 
studerende, som har læst en anden uddannelse 
tidligere, skal søge om merit for den tidligere ud-
dannelsesaktivitet på deres nye studie. Hvis man 
har f.eks. søger ind på biologi og tidligere har læst 
teatervidenskab, så skal man søge om at få over-
ført point fra teatervidenskab til sit biologistudie, 
som kommer til at erstatte fag man ellers skulle 
have haft indenfor det nye studie, man er kommet 
ind på. Det betyder, at studerende får halve uddan-
nelser, og at uddannelserne er underligt sammen-
sat. Ditte er ikke det eneste eksempel, vi har fx set 
eksempler på en Landskabsarkitekt, som har fået 
tvangsmeriteret sociologi og politologi.
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Ditte blev tvunget til at søge merit 
for sine fag på teatervidenskab. Hun 
bliver derfor biolog med speciale i 
teatervidenskab. 
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6.5.

Problemerne med tvangsmerit opstår i høj grad på 
grund af studietidsmodellens hårde økonomiske 
konsekvenser for institutionerne. Studienævnene, 
som skal behandle ansøgningen om tvangsmerit, 
ved nemlig godt, at universitetets økonomi ram-
mes hårdt, hvis ikke de meriterer tidligere ud-
dannelsesaktiviteter. Ved at meritere tidligere 
uddannelsesaktiviteter gør man det lettere at stu-
dietidsreducere, og sikrer derved, at universitetet 
får deres finansiering. Derfor ender mange studie-
nævn med at godkende ansøgningerne om merit, 
også selvom det ofte ikke giver mening.  Samtidig 
fratager tvangsmeritreglerne studerende mulig-
heden for at tilrettelægge deres studie, så de får 
størst muligt udbytte af deres nye studie efter stu-
dieskift, idet de ikke får muligheden for at vælge 
om de ønsker at søge merit for fag, der er bestået 
på et andet studie.

Færre studerende med  
særlige faglige forudsætninger  
Nogle studerende er optaget på en kandidatud-
dannelse uden at have retskrav til denne. Det kan 
være studerende med en professionsbachelor eller 
studerende med en anden bachelor end den kan-
didatuddannelsen er tiltænkt, men som er meget 
motiverede, og derfor er blevet optaget på kandi-
datuddannelsen. Disse studerende kan have fag, 
hvor de oplever særlige udfordringer, fordi de ikke 
har haft samme forudsætningsfag, som de stude-
rende der har retskrav til kandidaten. Sådanne stu-
derende kan have brug for at framelde nogle fag 
for bedre at kunne koncentrere sig fuldt ud om det 
fag, hvor de har mindre gode forudsætninger. Den 
mulighed fratages dem, hvilket kan have betyd-
ning for, om den pågældende studerende kan gen-
nemføre uddannelsen eller falder fra. Fremdriftsre-

formen er altså med til at mindske mulighederne 
for at have uddannelser, hvor der er plads til stude-
rende med forskellige faglige forudsætninger. 

Ligesom studerende med særlige faglige forud-
sætningerne kan få problemer med at gennemføre, 
så er det dokumenteret1, at den mest hyppige år-
sag til forsinkelse under studiet er dumpede eksa-
miner. Når man dumper en eksamen, er det svært 
at følge nye fag og få samlet op på det dumpede 
fag samtidig. Flere ender derfor i en nedadgående 
spiral, hvor oplæsning til reeksamen betyder min-
dre fokus på nye fag, som derfor betyder flere reek-
saminer. Her er det vigtigt at kunne framelde sig 
et fag eller to, så man kan få bestået de eksaminer, 
man mangler.  Hvis der hele tiden bliver tilført nye 
fag uden mulighed for at samle op, så ender det til 
sidst med at blive så uoverskueligt, at man falder 
fra.

Flere deltidsuddannelser 
med brugerbetaling
På nogle studier har der i mange år været tradition 
for, at studierne blev gennemført på deltid. På re-
visoruddannelsen giver løbende erhvervs-erfaring 
en hurtigere vej til titlen som autoriseret revisor, 
og revisorernes brancheorganisation foretrækker 
revisorer, der har arbejdet løbende under deres 
kandidat. Derfor har mange revisorstuderende af-
meldt fag og fulgt uddannelsen på deltid. De har 
ikke modtaget SU, da de jo er i arbejde. På DPU 
ved Aarhus Universitet har man haft samme prak-
sis for mange pædagoger og lærere, som tager en 
overbygning efter deres professionsbachelor og 

1  http://www.dsfnet.dk/sites/default/files/Frem-
driftsreformen/dsf-reform-notat%20layoutet.pdf 
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nogle års erhvervserfaring. Mange studerende på 
DPU læser derfor kandidaten, mens de stadigvæk 
arbejder i en børnehave eller på en folkeskole. 
Disse studerende har også afmeldt fag og fulgt 
uddannelsen på halv tid. Det er ikke længere mu-
ligt. Derfor har nogle uddannelsesinstitutioner 
oprettet uddannelser på deltid. Det gælder f.eks. 
revisoruddannelsen på CBS. Men når man opret-
ter deltidsuddannelser, så står der i bekendtgørel-
sen for deltidsuddannelser, at der skal opkræves 
brugerbetaling. Dette skaber en social bias i, hvem 
der har mulighed for at læse den pågældende ud-
dannelse. For de uddannelser, hvor man ikke har 
gjort uddannelsen til en deltidsuddannelse, bety-
der fremdriftsreformen, at færre pædagoger og 
lærere vil tage en kandidatuddannelse mens de er 
i arbejde. Vi risikerer altså enten at begrænse den 
lige adgang til uddannelse eller at miste højtud-
dannet arbejdskraft. 

Revisoruddannelsen er blevet en del-
tidsuddannelse med brugerbetaling. 
Kun sådan kan man med fremdrifts-
reformen sikre at revisorstuderende 
læser og arbejder i praksis samtidig. 
Kritisabelt mener Foreningen af Dan-
ske Revisorer. 
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KAPITEL 2 – Problemer for studerendes levevilkår 

Universiteterne bliver no go 
for studerende med handicap
Camilla Maj Sejr Skovhus, Studieadjunkt på Aarhus 
Universitet påpegede d. 12. maj 2015 i et brev til de 
uddannelses- og forskningspolitiske ordfører, at 
universiteterne bliver et no go for studerende med 
handicap. Camilla forklarer, at studietidsmodellen 
risikerer at have den betydning, at flere med funkti-
onsnedsættelser kommer til at opleve, at de ikke får 
den dispensation, de har behov for. Studerende med 
funktionsnedsættelser kan fx være studerende, der 
er diagnosticeret med depression, angst, skizofreni, 
OCD, bipolar, affektiv lidelse, PTSD, aspergers dyn-
drom, ADHD, døvhed, blindhed, dysleksi, andre fysi-
ske handicap eller lignende. Studerende med funk-
tionsnedsættelser bliver som oftest meget nemmere 
stressede, og stress fremkalder eller forstærker symp-
tomer på deres lidelse. Derfor er det afgørende, at de 
får mulighed for at tage deres uddannelse i et tempo, 
der ikke forværrer deres tilstand. Hvis ikke studeren-
de med funktionsnedsættelser får muligheden for at 
skrue tempoet ned under deres uddannelse, så risike-
rer vi, at de ikke bliver i stand til at gennemføre. Men 
når studerende med funktionsnedsættelser medreg-
nes i universiteternes studietidsmodel, skabes der et 
incitament til ikke at give de dispensationer, som de 
studerende har behov for. For så bliver universiteter-
ne nemlig straffet økonomisk. Vi kommer derfor til 
at se eksempler på, at studerende ikke får de dispen-
sationer de søger, og det kan have betydning for, om 
studerende med funktionsnedsættelser overhovedet 
kan gennemføre. 

Studerende med begyndende helbreds-
mæssige udfordringer risikerer frafald
Som nævnt læses universitetsuddannelser ofte på 
et tidspunkt i livet, hvor man fokuserer på at dygtig-
gøre sig gennem uddannelse, erhvervserfaring og 

frivilligt arbejde, og hvor man stifter familie, skal 
finde sine interesser og sin plads i livet. Det kan 
være en udfordrende periode, og i takt med at der 
stilles støt stigende krav til studerende, så oplever 
flere og flere studerende stærke stresssymptomer i 
deres hverdag.  Når man har stærke stresssympto-
mer over en længere periode, så kan det føre til va-
rig stress eller depression. For de studerende, som 
oplever at have en meget stresset hverdag, men 
som endnu ikke er diagnosticerede, kan det være 
gavnligt at framelde et fag eller to for at undgå at 
blive så syg, at man får en diagnose. Fremdriftsre-
formen fratager de studerende muligheden for at 
framelde sig de fag, før de får det så skidt, at de kan 
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Problemer for 
studerendes levevilkår 
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KAPITEL 2 – Problemer for studerendes levevilkår 

få en diagnose. Fremdriftsreformen fratager altså 
studerende den fleksibilitet, der gør, at de lige nøj-
agtig kan holde sig oven vande og fortsætte deres 
uddannelse. Vi og flere andre interessenter herun-
der Danske Universiteter forudser, at frafaldet vil 
stige netop pga. denne problemstilling. 

Færre vil studere og få børn samtidig
Der opfordres ofte til, at danskere skal få børn tid-
ligt også når de studerer. Men når man har børn, 
kan der ske uforudsete ting. Det kan være, at man 
får et barn med kolik, at ens barn har mellemøre-
betændelse ofte, eller at barnet har svært ved at 
vænne sig til dagligdagen i børnehaven.  Hvis ens 
barn har været særligt udfordret et semester, så 
kan der være behov for, at forælderen afmelder et 
fag eller to for at kunne få hverdagen til at fungere. 
Den mulighed fratages med fremdriftsreformen. 

Foruden risikoen for at et barn bliver sygt, kan der 
i en familie med børn være behov for en ekstra 
indtjening til uforudsete udgifter, tøj, barnevogn 
mv. Denne ekstra indtjening kan f.eks. komme 
gennem et studiejob. Men at have studiejob, stu-
die og børn på samme tid kan være en udfordring. 
Her har studerende tidligere benyttet sig af mulig-
heden for at afmelde fag. 

Svært at balancere arbejde 
ved siden af studierne 
Mange studerende har arbejde ved siden af studi-
erne. Arbejdet kan være et studiejob for at sikre 
sig, at der er penge nok på kontoen ved slutnin-
gen af måneden, et frivilligt arbejde eller opstart 
af egen virksomhed. 

For iværksættere har man tidligere brugt mulighe-
den for at framelde sig point til at kunne få tid til op-
start af egen virksomhed. De studerende har benyt-
tet muligheden for at afmelde point i stedet for at 
tage orlov, da man ikke får SU eller kan følge nogen 
fag mens man er på orlov. Iværksættere har oftest 
ikke en indtægt ved virksomhedsstart og kan der-
for ikke leve uden en SU. Samtidig er det ikke sik-
kert, at iværksættere har brug for at sætte studierne 
helt på pause. Måske er der overskud til at læse 10 
eller 20 ECTS og derved stadigvæk have fremdrift i 
sit studie. Dette er ikke længere en mulighed. Vi har 
set eksempler på studerende, som er droppet ud af 
deres studier, fordi det ikke er muligt at kombinere 
iværksætteri og  studie med fremdriftsreformen. 

Marie Berggreen og Heiða Nolsøe er eksempler 
på dette. De har designet en bæredygtig skralde-
spand vundet flere priser og er ved at få succes 
med deres virksomhed, ”Dropbucket”. De har beg-
ge besluttet at droppe studierne, fordi det bliver 
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Christopher Melin er en af de stude-
rende, der både skal tjene penge ved 
siden af sit studie, har barn og skal 
studere fuld tid. Christopher har ikke 
mere SU og er nødt til at arbejde for 
at kunne give sit barn brød på bor-
det. Han kan ikke længere få det til 
at hænge sammen med et fuldtids-
studium på 6o ECTS om året. Frem-
driftsreformen får konsekvenser for 
studerende som ham.
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umuligt for dem at læse 30 ECTS point og samti-
dig drive deres virksomhed. Det betyder, at vi får 
unge mennesker, som på trods af talent aldrig fær-
diggør deres uddannelser. 

Andre studerende har studiejob eller frivilligt ar-
bejde, som kan være svært at få til at passe med 
30 ECTS på alle semestre. Det er kun 9 % af de 
studerende der lever af SU alene, og studiejob er 
som oftest et grundvilkår. Hertil er det vigtigt at 
nævne, at ikke alle studerende kan læse 37 timer 
om ugen og have 15-20 timers arbejde ved siden af 
i 5 år i træk. Nogen får brug for at skrue tempoet 
ned for at få det hele til at gå op. Derudover kan 
man blive tilbudt en helt unik arbejdsopgave eller 
et unikt job undervejs i sin uddannelse. Det kan 
f.eks. være et tilbud om at hjælpe en virksomhed 
med en stor satsning, føre valgkamp for politikere, 
lede et værested eller noget helt fjerde. Sådanne 
tilbud skal man kunne sige ja til. Det skal være mu-
ligt at tage imod chancer, hvor man gør en indsats 
på arbejdsmarkedet og for samfundet og dygtig-
gør sig samtidigt. 

Med fremdriftsreformen bliver det sværere at tage 
imod de chancer. Vi risikerer altså at fremtidens 
studerende, er studerende, som er gået den lige vej 
uden at have fået erfaringer fra arbejdsmarkedet, 
have engageret sig i deres studiemiljø eller i det 
omkringliggende samfund. Det er et tab både for 
den enkelte og for os alle. 

Dårligere studiemiljøer
Rundt omkring på landets universiteter er det tu-
sindvis af studerende der bruger frivillig tid på at 
skabe gode inkluderende studiemiljøer. Det kan 
være ved at tage ansvar for introperioderne for 

nye studerende, ved at drive studentercafeer og  
studenterhuse, sidde i råd og nævn på universite-
terne, og mange andre former for frivilligt arbejde 
på studierne.  De frivillige initiativer på studierne 
er med til at sikre gode studie- og fagmiljøer der 
mindsker frafald og sikrer at der er rum til at dyg-
tiggøre sig sammen med sine medstuderende. Det 
sociale engagement på studierne tager ofte rigtig 
meget tid, hvilket også risikerer at umuliggøre 
fuldtidsstudier.  Da man med fremdriftsreformen 
ikke kan afmelde sig point, bliver det svært at op-
retholde gode studiemiljøer på universiteterne.
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Marie Berggreen og Heiða Nolsøe 
startede egen virksomhed med stor 
succes. De kan ikke længere skrue 
ned for tempoet på studiet for også at 
arbejde på deres virksomhed. Derfor 
har de meldt sig ud af deres studier. 
De læser ikke længere på DTU.
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KAPITEL 3 – Problemer for universitetet

Fremdriftsreformen er finansieret ved, at de 2 % 
der årligt spares på universiteternes budgetter 
tilbageføres til færdiggørelsesbonussen, hvor en 
voksende andel af færdiggørelsesbonussen gøres 
studietidsafhængig. Universiteterne skal altså for 
at få en større og større del af færdiggørelsesbo-
nussen reducere studietiden med et bestemt antal 
måneder alt efter, hvordan studietiderne er på det 
pågældende universitet. Dette kaldes studietids-
modellen og beløber sig til 930 mio. kr. i 2020.

Universiteterne er underfinansierede og reagerer 
på de økonomiske incitamenter folketinget op-
stiller. 930 mio. kr. er rigtig mange penge, og uni-
versiteterne er derfor villige til at indføre meget 
stramme regler for at sikre sig, at de får del i pen-
gene. Det betyder, at hvis man fjerner de værktø-
jer, som lige nu skaber problemer for studerendes 
faglige udbytte og levevilkår, så vil universiteterne 
være nødsaget til, at implementere og effektuere 
lignende værktøjer, fordi alternativet er, at budget-
terne ikke hænger sammen. Det skaber de sam-
me problemer som nu, men flytter afsenderen på 
problemerne fra folketinget til universiteterne. Så 
længe studietidsmodellen eksisterer i sin nuvæ-
rende form, er det altså umuligt at løse ovenstå-
ende problemer ved blot, at afskaffe tilmeldings-
kravet og tvangsmeritten. 

Universiteterne bruger  
midler på store administrative byrder 
Med implementeringen af fremdriftsreformen føl-
ger en række administrative omkostninger. Når 
studerende tvangstilmeldes reeksamener, så stiger 
antallet af reeksamener fordi de studerende tidli-
gere havde forskellige præferencer for, hvornår de 
ville tage deres reeksamen. De studerende bredte 

Problemer for universitetet
Økonomisk straf til universiteter vil fastholde problemer
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Tvangstilmeldingen til eksamen og 
reeksamen betyder at administratio-
nerne på universiteterne skal være 
klar til at eksaminere alle der er til-
meldt eksamen, også selvom nogen 
studerende havde planer om at tage 
eksamen på et senere tidspunkt. Det 
koster ressourcer - ressourcer der 
går fra undervisningskvaliteten. 
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KAPITEL 3 – Problemer for universitetet

sig med andre ord ud på forskellige reeksamener. 
Det kan de ikke længere fordi alle tilmeldes den 
først komne reeksamen. Indtil videre har vi dog 
set eksempler på, at det ikke er alle studerende der 
ønsker at gå til reeksamen på det tidspunkt, hvor-
for de udelader at komme. Det betyder, at admini-
strationen forbereder reeksamen, for rigtig mange 
studerende, som ikke kommer til den pågældende 
reeksamen. Det koster penge - penge som kunne 
være gået til flere timer eller flere undervisere. 

Ud over at bruge flere ressourcer på reeksamener 
så bruger administrationen også ekstra midler 
på dispensationsansøgninger. Tidligere afholdt 
studerende sig blot fra at tilmelde sig fag, hvis de 
oplevede en periode med stress eller blev tilbudt 
et relevant studiejob. Nu skal de studerende søge 
dispensation, som skal forberedes af administra-
tionen og behandles i studienævnet. Ofte får de 
studerende ikke dispensation fordi universiteter-
ne straffes økonomisk, hvis de giver dispensation, 
så behandlingen af dispensationerne er mest af alt 
brug af ressourcer, som hverken gavner den stude-
rende eller undervisningskvaliteten. 

Fremdriftsreformen  
underkender universiteternes autonomi
Fremdriftsreformen er en hidtil uset detailregule-
ring af universitet. Det er ikke bare en underken-
delse af det princip om universiteternes autonomi, 
der lå bag ved den nuværende universitetslov, det 
er også en undergravening af universiteternes mu-
lighed for at drive et universitet på en akademisk 
og økonomisk ansvarlig vis. At tage kompetencer 
væk fra universiteterne er ikke bare et demokratisk 
problem, det gør også beslutningerne dårligere. 
De utallige måder de enkelte fag har indrettet sig 
på med fokus på fagligheden bliver underkendt af 
en ”one size fits all” model, der medfører et hav af 
problemer.
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Kapitel 4 – samfundets tab ved fremdriftsreformen

De problemer studerende møder, som vedrører 
levevilkår og mulighed for at opnå et højt fagligt 
udbytte fører i sidste ende til tre overordnede sam-
fundsmæssige problemstillinger. 1) flere stude-
rende vil falde fra og får aldrig en lang videregå-
ende uddannelse, 2) flere studerende bliver syge, 
eller får deres sygdom forværret under studierne 
og 3) de studerende som færdiggør deres studi-
um, risikerer at have fået et lavere fagligt udbytte, 
end hvad der havde været tilfældet, hvis ikke der 
havde været en fremdriftsreform. Når fremdriftsre-
formen revideres og evalueres må disse samfunds-
mæssige konsekvenser tages med i betragtning. 

Hvis vi alene kigger på det første parameter, at 
flere studerende vil falde fra og aldrig få en lang 
videregående uddannelse, så har DSF i samar-
bejde med DTU udregnet, hvor meget frafald der 
skal til, før de 930 mio. kr. aldrig kan nås i indtægt 
til statskassen selv hvis universiteterne reducerer 
det fulde antal måneder, som studietidsmodellen 
dikterer. Beregningerne viser, at hvis 1 % - 3 % af 
de studerende, der gennemfører deres uddannel-
se i dag falder fra, så vil fremdriftsreformen ikke 
give samfundsøkonomisk gevinst i form af øget 
arbejdsudbud. I absolutte tal er det på IT Uni-

versitetet kun 5 studerende, mens det på Aarhus 
Universitet er 84 studerende og på Københavns 
Universitet er 156 studerende, der skal falde fra. 
Flere interessenter herunder universiteterne og 
de studerende forventer et øget frafald i kølvan-
det på reformen. Det er altså tvivlsomt, om man 
overhovedet kan opnå en økonomisk gevinst ved 
fremdriftsreformen og hvor stor gevinsten i så fald 
vil være, ligesom reformen potentielt er en under-
skudsforretning, hvis frafaldet ender med at blive 
højt nok. 

Foruden frafaldsproblematikken skal der i frem-
driftsreformens økonomiske gevinst medregnes 
udgifter til uddannelser, som ikke bliver afsluttet, 
men hvor universiteterne har haft udgifter op til 
den studerendes frafald, udgifter til implemen-
tering af fremdriftsreformen herunder udvikling 
af systemunderstøttelse, udgifter til administra-
tionsomkostninger til reeksamen og dispensati-
onsansøgninger, udgifter til behandling af stress, 
som i visse tilfælde giver varige men og der skal 
medregnes mindre økonomisk vækst i samfundet 
grundet en mindre dygtig arbejdsstyrke, når prak-
tik, studiejob og ekstra curriculære aktiviteter bli-
ver svært at opnå. 

Samfundets tab ved 
fremdriftsreformen
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Samfundets gevinst ved fremdriftsreformen er 
yderst tvivlsom. Rigtig mange problemer går ud 
over både studerende og universitet og i sidste 
ende samfundet. Problemerne i dette problemka-
talog, de mange udgifter ved fremdriftsreformen 
og den tvivlsomme økonomiske gevinst skal vur-
deres i forhold til hinanden. Vi vurderer fremdrifts-
reformen skadelig for de studerende, universite-
terne og samfundet. Vil vi virkelig lave så meget 
skade for en tvivlsom gevinst?
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Hvis frafaldet på universiteterne sti-
ger som følge af fremdriftsreformen, 
så vil reformen ikke give nogen øko-
nomisk gevinst. Det økonomiske tab 
ved et øget frafald overskygger nem-
lig den økonomiske gevinst ved det 
øgede arbejdsudbud. 
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Her følger et udklip af links til en række mediehi-
storier omhandlende de problemer fremdriftsre-
formen medfører og som er skitseret ovenfor. 

Færre vil forsøge sig med svære  
eller utraditionelle valgfag:

http://www.b.dk/nationalt/jeg-toer-ikke-vaelge-
svaere-fag

Færre vil tage i praktik og på udveksling:

http://politiken.dk/indland/uddannelse/
ECE2452593/reform-truer-praktik-for-studeren-
de/

Færre vil kunne tage et  
forskningsår eller et lægevikariat

http://politiken.dk/indland/uddannelse/
ECE2629675/reform-kan-give-stor-laegemangel/

http://jyllands-posten.dk/aarhus/uddannelse/
ECE7102908/Studerende%3A+»Det+er+et+kæmpe
+tab«/ 

http://www.b.dk/nationalt/laegestuderende-frem-
driftsreformen-vil-svaekke-vores-uddannelse 

Flere bliver ”biolog med speciale 
 i teatervidenskab”:

http://universitetsavisen.dk/uddannelse/ditte-fik-
tvangsmerit-bliver-biolog-med-speciale-i-teatervi-
denskab

http://universitetsavisen.dk/uddannelse/tvunget-
til-trille-tommelfingre-et-halvt-ar-af-uddannelsen 

Flere deltidsuddannelser med brugerbetaling:

http://politiken.dk/indland/uddannelse/
ECE2593879/det-er-dyrt-at-blive-revisor/ 

http://cbsobserver.dk/uddannelse-alle-eller-blot-
det-skal-dem-der-har-raad

Universiteterne bliver  
no go for studerende med handicap:

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/
universitetet-bliver-no-go-handicappede 

Studerende med begyndende helbredsmæssige 
udfordringer risikerer frafald:

http://www.b.dk/nationalt/studerende-frygter-
mere-stress-efter-reform

Linksamling 
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http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/
ECE2693528/fremdriftsreformen-oedelaegger-
studerende/

Færre vil studere og få børn samtidig:

http://universitetsavisen.dk/uddannelse/frem-
driftsreformen-presser-monsterstuderende-ud-af-
studiet

Svært at balancere arbejde  
ved siden af studierne:

http://www.dr.dk/nyheder/indland/ivaerksaette-
re-ville-ikke-starte-virksomhed-i-dag 

http://www.dr.dk/Nyheder/Ligetil/Dagens_fo-
kus/Indland/2015/07/Studerende_vil_droppe_
studiejob_paa_grund_af_reform.htm 

http://politik.tv2.dk/2015-07-21-studerende-vil-
kvitte-studiejob-paa-grund-af-ny-reform 

Universiteterne bruger midler  
på store administrative byrder:

http://universitetsavisen.dk/politik/eksplosion-i-
antallet-af-reeksamener 

http://www.b.dk/nationalt/studerende-reform-
tvinger-os-til-reeksamener 

Samfundets tab:

http://politiken.dk/indland/uddannelse/
ECE2697092/studiereforms-oekonomi-kan-falde-
fra-hinanden/ 

Linksamling 
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