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Mange danske studerende er for lang tid om at 
gennemføre deres uddannelse, og det har negative 
konsekvenser både for de studerende, der går i stå, 
for universiteterne og for samfundet. Desværre har 
debatten udelukkende handlet om, hvordan man 
enten med pisk eller gulerod kan få de studerende 
igennem deres uddannelse på kortere tid. Bag 
de lange studietider gemmer der sig imidlertid 
reelle problemer på mange uddannelser. Skal 
studietiden ned, skal disse problemer løses. Denne 
håndbog indeholder forslag til, hvordan man kan 
ændre og forbedre uddannelserne med henblik på 
at nedsætte studietiden.

Studietiden er for mange studerende på 
landets universiteter langt over den tid, som 
uddannelserne er normerede til, og derfor 
er gennemsnitstiden for at gennemføre 
en universitetsuddannelse for en del 
uddannelsers vedkommende alt for høj. Det 
er den generelle holdning blandt politikere, 
samfundsforskere og repræsentanter fra 
universitetsmiljøet. Konsekvensen er, at 
danske kandidater er meget ældre end 
nyuddannede fra andre europæiske lande, når 
de kommer ud på arbejdsmarkedet. Dette er 
hverken tilfredsstillende for de studerende, 
der sidder fast i deres uddannelse, eller 
for samfundet, som går glip af  afkastet af  
mange gode år på arbejdsmarkedet. For 
universiteterne giver det store økonomiske 
problemer og gør det meget svært at 
planlægge og tilrettelægge undervisning og 
eksamen. I Danske Studerendes Fællesråd 
erkender vi problemet og dets omfang, og i 
denne håndbog præsenterer vi nogle af  vores 
forslag til, hvordan problemet kan løses.

Gennemførelse er et varmt emne i medierne, 
men desværre har debatten stort set kun 
handlet om, hvordan man med pisk eller 
gulerod kan få de studerende hurtigere 
igennem deres uddannelser. Vi mener, at 
debatten desværre ikke tager udgangspunkt i 

de reelle problemer, der rent faktisk medfører 
lange studietider, og derfor vil de løsninger, der 
foreslås, naturligvis ikke medføre de effekter, 
som forslagsstillerne forventer. Faktisk frygter 
vi, at konsekvensen i mange tilfælde vil være den 
modsatte, nemlig at studietiderne forlænges. 

Bag de lange studietider er der reelle problemer 
på uddannelserne. Vil man de lange studietider 
til livs, er uddannelsesinstitutionerne derfor 
nødt til at arbejde målrettet og seriøst med 
området. Løsningen findes altså i de faglige 
miljøer ude på universiteterne. Formålet 
med denne håndbog er at komme med bud 
på, hvordan universiteternes uddannelser 
kan ændres og forbedres, med henblik på at 
nedsætte gennemførelsestiden.  

Der er på landets universiteter meget 
forskellige kulturer, miljøer og fysiske rammer. 
Samtidig er uddannelsernes faglige indhold 
afgørende for, hvordan indlæringen bedst sker. 
De forskellige forslag vil derfor være gode til 
nogle uddannelser, men måske ikke til alle. 
Denne håndbog er således ikke en komplet 
facitliste over, hvad man bør gøre for at 
nedbringe gennemførelsestiden, den er ment 
som inspiration og ideer til hvad, der kan gøres. 
Nogle af  forslagene er allerede implementeret 
og afprøvet på nogle uddannelser, og de 
erfaringer vil vi gerne give videre. Håndbogen 
er skrevet til alle, der arbejder med uddannelse 
på universiteterne, blandt andet studienævn og 
uddannelsesudvalg. Den indeholder forslag, der 
er lige til at gå i gang med, og som ikke behøver 
store politiske tiltag ovenfra. Vi håber, at den 
vil give inspiration til det fortsatte arbejde med 
at forbedre uddannelserne. 

God læselyst

Kirsten Marie Kristensen, kmk@dsfnet.dk 
Uddannelsespolitisk ordfører for Danske 
Studerendes Fællesråd og studerende ved 
Aarhus Universitet

DERFOR DENNE HÅNDBOG
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Denne håndbog beskæftiger sig med de 
årsager til studietidsforlængelser, der findes 
på uddannelserne, og som uddannelserne 
kan ændre. De kan samles i to overordnede 
kategorier: Manglende motivation hos de 
studerende og manglende fleksibilitet i 
uddannelserne.

Motivation er en nødvendighed for at 
gennemføre et studium. Uden lyst til at lære 
bliver studiet sjældent sat i første række, og 
der vil hverken være lyst eller energi til at 
blive færdig til tiden. For det første er et godt 
arbejdsmiljø en ligeså vigtig motivationsfaktor 
for studerende som for alle andre. Det er 
en væsentlig årsag til studietidsforlængelser, 
at mange studerende ikke er godt nok 
integreret fagligt og socialt på deres studier. 
Mange studerende oplever i perioder at 
være overladt til sig selv, og at de mangler 
kontakt til undervisere, faglige vejledere eller 
medstuderende. Især specialestuderende og 
studerende, der er bagud med flere eksamener, 
bliver ofte isolerede. Det kræver en indsats 
fra uddannelsesinstitutionen at skabe et godt 
fagligt og socialt arbejdsmiljø, som integrerer 
de studerende langt bedre fra studiestart til 
specialetid. 
For det andet er det meget motiverende for de 
studerende at kunne se, hvor deres uddannelse 
fører hen, og hvad alt det tillærte kan bruges 
til, når studietiden er slut. Desværre er mange 
uddannelser ikke tidssvarende og har svært 
ved at koble teorierne til praksis, og det har 
den modsatte effekt. Ved at skabe kontakt 
mellem de studerende og omverdenen og lade 

undervisnings- eksamens- og arbejdsformer 
afspejle virkelige arbejdssituationer, kan 
uddannelsesinstitutionen motivere de 
studerende til at gennemføre på normeret 
tid. For det tredje skabes de studerendes 
motivation gennem engagerede og inspirerende 
undervisere. Mange studietidsforlængelser 
er resultater af, at de studerende springer 
fra kurser, hvor undervisningen er 
uinspirerende, virkelighedsfjern og på et 
dårligt formidlende niveau. Det er altså 
vigtigt, at uddannelsesinstitutionen sætter 
fokus på undervisning, løbende udvikler sine 
undervisningsformer og efteruddanner sine 
undervisere. 

Den anden række årsager til forlængede 
studietider udspringer af  manglende fleksibilitet 
i uddannelserne. Mange studerende ønsker 
at give deres uddannelser en personlig profil, 
for eksempel ved at tage i praktik eller 
ved at tage fag på andre studier i ind- eller 
udland. Men på mange uddannelser er det 
vanskeligt, langsommeligt og nogle steder 
helt umuligt at få merit, og det medfører 
studietidsforlængelser. Eksamenssystemet 
er ofte også ufleksibelt: Hvis en studerende 
dumper en eksamen eller vælger at udskyde 
den, fordi den for eksempel falder sammen 
med andre eksamener, medfører det ofte 
store forsinkelser, da han først kan gå op til 
en ny eksamen semesteret eller året efter. Ved 
at være mere fleksibel, hvad angår merit og 
eksamen, kan uddannelsesinstitutionen undgå 
mange studietidsforlængelser. 

RESUMÉ
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De 15 mest effektive forslag

−  Den studerende er gennem hele studietiden tilknyttet en mentor/faglig vejleder
−  I samarbejde med sin mentor/ faglige vejleder udarbejder den studerende en personlig        
 studieplan, som opdateres løbende gennem studietiden
−  Til studiestart inddeles nye studerende i læsegrupper. Gerne med en ældre studerende  
 tilknyttet
−  Mere gruppe- og projektarbejde i undervisningen og gerne i tilknytning til virksomheder  
 og andre organisationer
−  Undervisning, der også giver den studerende andre kompetencer end de rent faglige, for  
 eksempel øvelse i at samarbejde og formidle
−  Mere engagerede og inspirerende undervisere via pædagogisk efteruddannelse af  
 undervisere og løbende udvikling af  nye undervisnings- og eksamensformer 
−  Eksamen integreres i undervisningen, for eksempel som en porteføljeeksamen
−  Mulighed for reeksamen i samme eksamenstermin
−  Mulighed for praktik med fuld merit
−  Arbejdspladser til rådighed for alle studerende, for eksempel faste arbejdspladser, 
 læsepladser og læsegrupperum
−  Studerende, der dumper eller udskyder eksamener, opsøges og tilbydes vejlednings-
 samtaler eller tilknytning til en mentor
−  Studiestøttegrupper for studerende, der er kommet bagud
−  Mere intensiv vejledning i specialeprocessen med udarbejdelse af  specialeaftaler
−  Specialefeedbackgrupper og specialeworkshops
−  Faste arbejdspladser til alle specialestuderende, der ønsker det
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To forudsætninger ligger til grund for denne 
håndbog og er afgørende for det succesfulde arbejde 
med at reducere studietiden. 

Vi beskriver i dette afsnit, hvordan forholdet 
mellem den studerende og universitetet bør tage 
udgangspunkt i en følelse af  gensidigt ansvar, 
og at man bør være opmærksom på, at der er 
forskellige typer af  studietidsforlængelser, der 
er afgørende for, hvordan der bør sættes ind. 
Endelig forholder vi os også til den effekt, 
som forslagene vil have på uddannelsernes 
frafald.  

Gensidigt ansvar
Det overordnede udgangspunkt for 
håndbogens forslag er, at studietiderne kan 
reduceres, hvis der etableres et andet forhold 
mellem de studerende og universiteterne end 
tilfældet er i dag. Et forhold, der er præget af  
en gensidig ansvarsfølelse. Den studerende 
bør i højere grad føle sig forpligtet og vise 
ansvar overfor uddannelsen og universitetet. 
Det gælder både, når det handler om 
arbejdsindsatsen og holdningen til studiet. 
Universitetsstudiet bør af  de studerende 
behandles som det fuldtidsarbejde det er, 
og samtidig bør den studerende medtænke 
konsekvenser for uddannelsen ved overvejelser 
omkring udskydelser af  eksamen og anden 
forlængelse af  studiet. 
På den anden side bør universiteterne også 
udvise større interesse for den studerende. 
Rigtig mange studerende er fuldstændigt 
overladt til sig selv og føler med rette, at 
universiteternes eneste interesse i dem 
er økonomisk. Dette er selv sagt ikke 
fordrende for at opbygge en ansvarlighed 
overfor uddannelsen hos den studerende. 

Universiteterne skal fra starten af  studietiden 
tage større del i de studerendes liv og bør i 
langt højere grad reagere, når studerende enten 
udskyder eksamener eller på anden måde 
kommer bagud i studierne. Det gensidige 
ansvar mellem institution og studerende er en 
nødvendighed for at skabe det gode studium 
med kortere gennemførelsestider.

Negativ og positiv studietidsforlæn-
gelse
Et andet meget centralt udgangspunkt for 
denne håndbog er, at der både findes negative 
og positive studietidsforlængelser. 
Forlængelse af  studietiden på grund af  faglig 
fordybelse, som at tage på sprogophold, få et 
scholar-stipendium eller tage et forskningsår, 
som er en mulighed på nogle uddannelser, 
kan være yderst positivt. Det samme 
gælder for studieforlængelser, der skyldes 
forskellige opkvalificerende aktiviteter som 
for eksempel studierelevant arbejde, bidrag til 
institutionernes virke gennem studenterpolitik 
og andet foreningsarbejde. Disse aktiviteter 
er med til at dygtiggøre de studerende og at 
forberede dem på senere arbejdsfunktioner. 
Samtidig bidrager de studerende til 
samfundet og samfundsøkonomien med 
efterspurgt arbejdskraft. Denne positive 
studietidsforlængelse tæller desværre ofte 
negativt med i statistikkerne. 
Det er ligeledes værd at være opmærksom på, 
at de mange studerende, der får børn mens 
de studerer, i højere grad har mulighed for 
at stå til rådighed på arbejdsmarkedet i årene 
umiddelbart efter endt uddannelse and andre 
studerende. Det må betragtes som en betydelig 
samfundsøkonomisk gevinst.

FORUDSÆTNINGER FOR ARBEJDET

Fakta: Positiv studietidsforlængelse
− En aktuel undersøgelse fra Videnskabsministeriet viser, at studerende uden studiejob har 
fire gange så stor chance for at være ledige efter endt uddannelse, og at startlønnen er højere 
jo mere den studerede arbejder under studiet og jo mere studierelevant arbejdet er.
− Samme undersøgelse viser, at 3⁄4 af  de studerende på de fleste universitetsstudier arbejder 
under studiet. Mange af  dem bestrider meget specialiserede arbejdsfunktioner.
− De studerende bidrager i kraft af  erhvervsarbejde samlet til samfundsøkonomien med over 
50.000 årsværk.
− I 2004 havde 14 procent af  alle studerende børn. I 1994 var det samme tal 10 procent. 
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Der er imidlertid også mange former for 
studietidsforlængelse, der er negative. 
Det er for eksempel, når strukturelle eller 
indholdsmæssige barrierer eller misforhold 
fastholder de studerende i studiet i længere tid 
end nødvendigt. Negativ studietidsforlængelse 
opstår også som resultat af, at de studerende 
dumper eller selv udskyder eksamener 
på grund eksamenspres, et urealistisk 
højt ambitionsniveau, ligegyldighed eller 
manglende motivation. For at undgå denne 
type studietidsforlængelser er det afgørende, 
at man forstår årsagerne til de studerendes 
reaktioner. Vi håber, at håndbogen her kan 
bidrage til denne forståelse. 

Positiv effekt på frafald
Denne håndbogs primære fokus er, hvordan 
gennemførelsestiden på universiteterne kan 
reduceres. Et andet stort problem er det 
høje frafald. Noget af  frafaldet skyldes, at 
de unge vælger en forkert uddannelse. En 
endnu større del skyldes imidlertid ifølge 
mange undersøgelser, at de studerende ikke 
i tilstrækkelig grad føler sig fagligt og socialt 
integreret på studiet. Mange af  forslagene i 
denne håndbog sigter på at skabe en stærk 
faglig og social integration på studiet, og de vil 
derfor også have en positiv effekt på frafaldet. 

Fakta: Frafald og integration på studiet
Studenterrådet ved Aarhus Universitet lavede i 2000 en undersøgelse af  studiemiljø og frafald 
ved universitetet. Den viste, at manglende faglig integration spiller en stor rolle i forbindelse 
med frafald. Det er altafgørende for frafaldet, at de studerende fra første dag får stimuleret 
deres interesse for faget og bliver præsenteret for problemstillinger, der udvider deres faglige 
horisont. Oplevelsen af  og tilfredsheden med det sociale miljø spiller ligeledes en rolle i 
forbindelse med frafald, især blandt de studerende, der falder fra, fordi de føler sig dårligt 
integrerede socialt med følelsen af  ensomhed til følge. De studerende har behov for at føle et 
tilhørsforhold til uddannelsesstedet, herunder til underviserne og til deres medstuderende.
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Vi har udvalgt forslagene i denne håndbog efter, 
hvad det er muligt for uddannelsesinstitutioner-
ne selv at ændre på, og hvad der er økonomisk 
overkommeligt. Dette sætter naturligvis nogle 
begrænsninger for, hvilke typer af  forslag, der er 
medtaget. 

Uddannelsernes arbejde med at reducere 
studietiden sker med udgangspunkt i en 
række forudsætninger og eksterne faktorer, 
som sætter rammerne for arbejdet. Det er 
især områder som den økonomiske ramme 
og den alder, de studerende har, når de starter 
på universitetet. Vi beskriver i dette afsnit, 
hvordan vi i denne håndbog har forholdt os til 
disse forudsætninger, og hvad det har betydet 
for de forslag, der er i håndbogen.

Økonomi
Universiteterne har generelt begrænsede 
midler til uddannelserne. Denne håndbog 
er lavet med dette for øje. Vi har derfor 
prioriteret forslag, der er mulige inden for 
de økonomiske rammer, der er i dag, og der 
er ikke spekuleret i scenarier, hvor uddanne-
lsesinstitutionerne har ubegrænsede midler 
til rådighed. Enkelte forslag kan dog være 
rimelig omkostningsfulde, men de er alligevel 
medtaget, fordi de er væsentlige for at skabe 
bedre uddannelser og uddannelsesmiljøer. Det 

drejer sig primært om forslag, der omhandler 
det fysiske studiemiljø. 

Hvad universiteterne kan gøre noget 
ved
Denne håndbog beskæftiger sig udelukkende 
med det, som uddannelsesansvarlige kan 
gøre noget ved ude på institutionerne. Det 
udelukker desværre andre områder, som også 
er meget interessante:   
Mange studerende falder fra eller skifter studie, 
fordi de simpelthen har valgt den forkerte 
uddannelse. Vejledning inden optagelse på 
uddannelsen er nøglen til at færre vælger 
forkert. Og selv om det relative høje frafald og 
de mange studerende, der skifter uddannelse, 
tyder på, at det bør prioriteres meget højt, 
ligger det ikke inden for denne håndbogs 
område. 
Studerendes alder ved optagelse og antal 
sabbatår mellem adgangsgivende uddannelse 
og start på universitetsuddannelsen er et andet 
meget omdiskuteret emne, som vi i denne 
håndbog heller ikke vil beskæftige os med. Det 
er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis 
de unge presses i gang med en uddannelse, før 
de er klar til det, er der meget stor risiko for, at 
de skifter uddannelse eller falder fra, hvilket er 
omkostningsfuldt både for universiteterne og 
for den enkelte studerende. 

AFGRÆNSNING
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For mange er den sociale og faglige integration på 
studiet afgørende for tilfredsheden med studiet. Det 
er særligt vigtigt med en indsats til studiestart, men 
den bør fortsætte gennem hele studiet. Studerende, 
der har en faglig identitet og tryghed i deres rolle, 
gennemfører nemlig deres studier hurtigere. 

En vigtig forudsætning for rigtig mange 
studerendes gennemførelse er, at de integreres 
både fagligt og socialt på deres uddannelse. 
Motivationen for at lære og gennemføre et 
studium er størst, når den studerende ser 
studiet som en stor del af  sin identitet.  
Især den faglige integration er meget 
afgørende for motivationen for at gennemføre 
uddannelsen. Den studerende skal føle sig 
intellektuelt og akademisk beriget på studiet. 
Også den sociale integration er meget vigtig, 
især for de mange ensomme studerende, som 
er stærkt stigende i antal (se faktaboks s. 22). 
Den sociale tilknytning er også afgørende 
for gennemførelsen, fordi den både skaber 
motivation og ansvarsfølelse over for 
uddannelsen.  

En stor indsats ved studiestart
Undersøgelser peger på, at det er væsentligt for 
de studerendes tilfredshed med uddannelsen, 
at de fra første dag får stimuleret deres 
interesse for faget og bliver præsenteret for 
problemstillinger, der udvider deres faglige 
horisont. Desuden oplever mange studerende 
i deres nye hverdag en ensomhed, der også 
strækker sig udover studiemiljøet. Fra den 
første tid på universitetet skal der derfor gives 
muligheder for social integration på studiet. 
Studiestarten skal være med til at skabe et 
tæt netværk mellem de nystartede studerende. 
Suppleres dette med netværk til studerende fra 
andre årgange på studiet og til undervisere, vil 
det medvirke til en meget stærk integration:

Der er mange måder at give nye studerende en 
god start:

− En god studiestart er en studiestart med 
plads til alle. Det betyder, at den både skal 
introducere til det faglige og til det sociale 
på studiet. Den socialt orienterede del bør 

SKAB GOD INTEGRATION PÅ STUDIET

tilrettelægges, så der tages hensyn til, at 
nogle er mere til fest og farver, mens andre 
foretrækker mere rolige sociale aktiviteter. Der 
skal være plads til alle, så ingen studerende 
fremmedgøres allerede ved studiestarten. 

- I grupper tilknyttes de nystartede en ældre 
studerende (tutor/ rusinstruktør). Grupperne 
må ikke være for store. Hvis tutorerne kommer 
fra forskellige årgange, vil det skabe netværk 
på tværs af  de enkelte årgange. Grupperne 
kan med fordel fungere hele første semester 
og kan for eksempel holde ugentlige møder 
for at skabe kontinuitet og tryghed. Tutorerne 
introducerer til det sociale studenterliv 
såvel som de praktiske problemer, de fleste 
studerende støder på. 
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− De nystartede tilknyttes en underviser/
mentor, der præsenterer dem for det faglige 
miljø og giver inspiration og vejledning i 
forhold til studiets faglige dimensioner. Det 
er også en god idé at lade de studerende 
lære flere undervisere at kende end blot 
dem, der underviser de første par semestre 
af  uddannelsen. Det kan gøres gennem 
gæsteforelæsninger, faglige seminarer eller 
andet. 

− De nystartede inddeles i studie- eller 
læsegrupper. Dette giver sig selv på studier 
med meget gruppearbejde, men det er også 
i høj grad relevant på studier med mindre 
eller meget lidt gruppearbejde. Læsegrupper 
giver den studerende mulighed for at knytte et 
meget tæt forhold til et færre antal studerende. 

Det støtter én fagligt og giver mulighed for 
faglig sparring. Det er også med til at skabe 
ansvarsfølelse hos den enkelte studerende, 
fordi der opstår en gensidig forpligtigelse i 
gruppen. Det er en fordel at introducere de 
studerende til studie- eller læsegrupper meget 
tidligt i studiet, fordi det så integreres bedre i 
deres arbejdsmåder under resten af  studiet. 

Erfaring: Faglig og hyggelig studie-
start
På uddannelsen i informationsvidenskab 
på Aarhus Universitet varer den intensive 
del af  studiestarten, som på de fleste 
andre studier, en uge. I denne ”rusuge” 
gennemgår de cirka 65 nye studerende et 
program, der både præsenterer dem for 
den faglige og den sociale del af  studiet. 
Blandt andet deltager de studerende i 
introduktionsforelæsninger til fagene på 
første år, besøger et forskningscenter, 
løber orienteringsløb rundt på universitetet, 
laver middag hjemme hos nogle af  de 
nye studerende og fester om aftenen. 
Programmet planlægges og afholdes af  de 
studerende fra anden årgang. Cirka 20 ældre 
studerende deltager som tutorer i rusugen, 
og det er med til at skabe et godt netværk 
mellem studiets årgange. 
Efter selve rusugen har de studerende 
ugentlige årgangsmøder, hvor de kan 
snakke sammen om fælles problemer, 
og de bliver introduceret til de aspekter 
af  studielivet, der ikke var plads til 
i rusugen. De tilknyttes desuden en 
læsegruppekoordinator, som hjælper dem 
med at danne læsegrupper og med at løse 
eventuelle læsegruppeproblemer, der måtte 
opstå i løbet af  det første studieår.  

Studerende: 
Ansvar overfor 
gruppen
”På den første del 
af  mit studium 
havde vi rigtig meget 
gruppearbejde og 
gruppeeksamener. 
Det gjorde virkelig, 
at man fik læst og fik 
taget sine eksamener. 
Det er langt sværere 

ikke at lave sine ting ordentligt, skippe et par 
kapitler eller melde en eksamen fra, når man føler 
et ansvar over for andre. Desuden gjorde det også, 
at jeg lærte dem jeg var i gruppe med rigtig godt at 
kende. Selv om jeg nu studerer noget andet på min 
kandidatuddannelse, holder vi stadig tæt kontakt 
med hinanden.”
Christina Schilling, studerende i æstetik og 
kultur ved Aarhus Universitet.
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Et godt studiemiljø 
Et godt studiemiljø virker motiverende 
for de studerendes indlæring og læselyst. 
Gode rammer for studiegrupper, faglige 
diskussioner, foreninger og sociale aktiviteter 
er vigtige faktorer og ofte forudsætninger 
for et godt studiemiljø. Det ville øge 
gennemførelsesprocenten betydeligt, hvis 
alle studerende havde et skrivebord med 
internetadgang på universitetet, hvor de 
startede dagen klokken otte om morgenen. 
Derfra kunne de gå til forelæsninger og 
holdundervisning, og de kunne vende tilbage 
i mellemtimerne for at studere, i stedet for at 
tage hjem eller bruge tid på at finde en ledig 
plads i en kantine eller på et bibliotek. Det ville 
motivere de studerende til i højere grad at være 
fuldtidsstuderende og til at have en tæt kontakt 
med medstuderende og undervisere. Jo mere 
tid de studerende tilbringer på uddannelsesin-
stitutionen, desto hurtigere gennemfører de 
som regel. På nogle uddannelser er der for få 
ressourcer til at tilbyde rammer, der gør det 
muligt for de studerende at være på studiet fra 
morgen til aften. Men selv med få midler kan 
der tages initiativer til fordel for studiemiljøet:

- De studerende skal kunne benytte 
uddannelsesinstitutionen udenfor den 

skemalagte undervisning, både for at studere 
og for at mødes med andre studerende i sociale 
sammenhænge. For eksempel bør der tilbydes 
døgnadgang til biblioteket, arbejdslokaler 
mm. Der bør også være gode faciliteter, så 
de studerende kan arrangere foredrag, holde 
foreningsmøder og ikke mindst have mulighed 
for at afholde fredagsbar og fester – vigtige 
elementer i de fleste studiemiljøer. Jo mindre 
restriktiv en politik studiet har for brug af  
lokaler, desto mere vil de blive benyttet, både 
til at arbejde i, men også til at arrangere sociale 
og ”ekstra”- faglige ting i.   

− Arbejdslokaler til gruppe- og projektarbejde 
er med til at skabe velfungerende grupper og 
gode samarbejder mellem studerende. Kun de 
færreste studerende har boligforhold, hvor der 
er plads til at mødes i grupper på 3-8 mand.

− Computerrum og studenterarbejdspladser, 
hvor de studerende kan arbejde hver for sig 
og sammen, er også vigtige elementer. Mange 
studier har allerede disse faciliteter, og her 
er det værd at overveje indretningen. De 
studerende bør kunne arbejde nogenlunde 
uforstyrret, støjniveauet må altså ikke være for 
højt, og der skal være rimelig afstand mellem 
arbejdspladserne. Muligheder for at lave te 
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og kaffe, have en madpakke i køleskabet og 
lignede, er også vigtigt for at skabe et miljø, der 
opfordrer de studerende til at opholde sig der i 
længere tid. Det kan også være meget givtigt at 
have ”oaser” i nærheden af  arbejdsfaciliteterne, 
så de studerende kan slappe af  og snakke 
sammen i pauserne. Det samme gælder i 
nærheden af  undervisningslokaler.  

Styrk kontakten til undervisere
En god kontakt til underviserne er vigtig 
for de studerendes faglige identitet, og det 
skaber motivation og ansvarsfølelse overfor 
uddannelsen hos den studerende. Ofte er 
der fysiske barrierer, der vanskeliggør denne 
kontakt, men de kan overvindes. For eksempel 
gennem:

− Fagcaféer, hvor de studerende kan mødes på 
tværs af  årgangene med underviserne og tale 
sammen om faglig relevante emner.

− Fælles kantine, så der opstår en naturlig, 
daglig kontakt mellem studerende og ansatte.

− At underviserne har kontor tæt ved 
undervisningslokalerne, og ”døren står åben” 
for de studerende. Det gør det lettere for den 
studerende at tage kontakt til underviserne.

- Inspirationsforelæsninger udenfor pensum, 
der tager aktuelle emner op og opfordrer til 
tværfagligt samarbejde. Disse forelæsninger 
kan desuden være med til at give den studerende 
et bedre indblik i uddannelsens mange faglige 
perspektiver og fordybelsesmuligheder.

− At de studerende tilknyttes en underviser 
som mentor ved studiestart, som de fastholder 
kontakten til gennem hele studiet, for eksempel 
i form af  halvårlige møder. Samtalerne kan 
dreje sig om udarbejdelse af  de individuelle 
studieplaner (se side 16).

Underviser: 
Møde de 
studer-
ende under 
faglige og 
afslappede 
forhold
»Når studerende 
spørger, om jeg 
vil skrive en 
anbefaling til 
dem, fordi de vil 

ud at studere i et andet land, så kommer jeg ofte 
i den knibe, at jeg ikke kender de studerende ret 
godt. Jeg ville ønske, at der var bedre muligheder 
for at møde de studerende under faglige og mere 
afslappede forhold, så vi kunne lære hinanden bedre 
at kende. Så ville jeg kunne skrive en meget bedre 
og mere nuanceret anbefaling.«
Jan Kirstein, lektor ved Københavns 
Universitet

Underviser: 
Åbenhed og 
gensidighed
Efter mange år 
som vejleder er 
jeg overbevist 
om, at en god 
kontakt mellem 
studerende og 
vejledere baseret 
på åbenhed og 
gensidighed er 

vigtig. Én af  de ting, jeg synes, de studerende 
lægger mest vægt på hos deres vejleder er faglighed, 
klare aftaler og engagement. Det er min erfaring, 
at de studerende får meget ud af  de korte spontane 
samtaler, jeg har med dem, ud over vejledermøderne. 
Her kan de få afklaret hurtige spørgsmål som de 
tumler med og ikke umiddelbart kan få hjælp 
til blandt andet på grund af  det skrevne ords 
langsomlighed.
Mona Dahms, lektor ved Aalborg 
Universitet
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Hvis uddannelsen er opbygget, så den studerende 
kan se og har indflydelse på, hvor studiet bærer 
hen, forkorter det studietiden. En smidig 
eksamensordning og kortere kurser med relativt 
mindre læsebyrder gør det også nemmere for de 
studerende at tage deres eksamener på normeret 
tid.

Ofte findes der forhold i uddannelsernes 
struktur, der spænder ben for de studerendes 
gennemførelse. Uddannelsesstruktur ses her 
bredt som uddannelsens opbygning og enkelte 
elementer, mulighed for sammensætninger og 
afvikling af  uddannelsens enkelte dele gennem 
eksamen. Ofte er de største forhindringer, at 
den studerende oplever mange restriktioner 
og ringe muligheder for selv at vælge 
sammensætningen af  uddannelsen. Det er også 
vigtigt for gennemførelsen, at uddannelsen er 
sammensat, så den studerende helt fra starten 
får en indsigt i det samlede fagområde og i 
hvor uddannelsen fører hen.

Tydelig anvendelighed af  fag
For stort set alle uddannelser gælder det, at 
der vil være færdigheder og værktøjer, som 
de studerende skal tilegne sig og kunne bruge, 
fordi de danner grundlag for store dele af  
ens fagområde. Ofte er disse fag desværre 
ikke i sig selv specielt interessante, blandt 
andet fordi de ofte ligger isolerede i starten 
af  uddannelserne. Dette virker demotiverende 
for indlæringen, da det er svært for nye 
studerende at se formålet med fagene, og fordi 
de generelt ikke indeholder inspirerende ny 
viden, men nærmere stof, der bare skal læres 
udenad. Stoffet skal naturligvis læres, men 
ofte kan disse redskabsfag afskaffes og i stedet 
indbygges i andre fag. Dermed sættes tingene 
ind i en større sammenhæng, anvendeligheden 
af  dem gøres tydeligere, og det skaber en 
større motivation og forståelse for vigtigheden 
af  faget.   
For at reducere problemet med tunge, 
demotiverende redskabsfag i begyndelsen af  
uddannelsen er det en god ide at indbygge et 
introduktionsforløb, hvor de studerende får 
lov til at ”snuse” til de forskellige fagelementer, 
som uddannelsen indeholder. Det gør det 

lettere for den studerende at komme igennem 
redskabsfagene, fordi han er blevet bekræftet 
i, at det, han virkelig brænder for, kommer 
længere fremme i uddannelsesforløbet. 

Større valgfrihed
I gennem studiet udvikler de fleste studerende 
en fornemmelse af, hvilke dele af  deres 
studium de har den største interesse for, og 
hvad de gerne vil arbejde med efter endt 
uddannelse. Det betyder meget for den 
studerendes motivation og læselyst, at der er 
stor valgfrihed og dermed god mulighed for 
at skabe sig en personlig faglig profil. Det er 
derfor også vigtigt, at uddannelserne ikke er 
for restriktive, hvis den studerende ønsker 
at inddrage elementer fra andre fag. Den 
studerende har brug for adgang til kvalificeret 
vejledning, således at det sikres, at der er et 
formål med at inddrage elementer fra andre 
uddannelser. 

UDDANNELSENS OPBYGNING
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Individuelle studieplaner
Stor grad af  valgfrihed kan med fordel 
understøttes af, at den studerende laver 
individuelle studieplaner, også kaldet studiefor-
løbsbeskrivelser.  
Formålet med at lave en studieforløbsbeskri-
velse er, at den kan fungere som et 
styringsredskab under studiet, så den 
studerende får overblik over hvilke teorier 
og metoder, han har anvendt og hvilke 
stofområder, han har været igennem.
Ud fra refleksioner over, hvad den studerende 
har lært i tidligere kurser, skal han planlægge 
sit videre studieforløb, så det lever op til 
hans målsætninger. Studieforløbsbeskri-
velsen skal også indeholde en tidsmæssig 

plan for gennemførelse af  de enkelte 
studieelementer, så den studerende har en plan 
for gennemførelsen af  studiet.
Det er vigtigt, at den studerende løbende 
igennem studiet diskuterer studieforløbsbe-
skrivelserne og de fremtidige uddannelses- 
og beskæftigelsesplaner med en vejleder. 
Vejledning spiller derfor generelt en central 
rolle i forbindelse med studieplaner. 

Fleksible eksamener
Eksamen er et meget centralt element i 
diskussionen om gennemførelse. På mange 
studier er det sådan, at de studerende først 
melder sig til et kursus, og så derefter melder 
sig til eksamen i det pågældende kursus. Dette 

Studerende: Fik mig 
til at fokusere
”Allerede fra studiestart 
blev vi bedt om at bruge 
studieforløbsbeskrivelsen. For 
at kunne udarbejde studiefor-
løbsbeskrivelsen var jeg nødt 

til at reflektere over, hvor mine interesser lå, hvad 
mine mål var, og hvordan jeg mente mine mål bedst 
kunne opfyldes. Denne refleksion var vigtig for mig, 
fordi den hjalp mig til at fokusere og overveje mine 
til- og fravalg, som er nødvendige, når der er mange 
valgmuligheder.”
Line Bech, psykologistuderende ved 
Roskilde Universitetscenter.

Studerende: Fri til at 
vælge
»På min kandidat-uddannelse 
har jeg haft god mulighed for 
at vælge fag inden for det, jeg 
synes er interessant, og det jeg 
gerne vil arbejde med, når jeg 
er færdig. Jeg har også haft 

fag andre steder, og det har gjort, at jeg hele tiden 
har lavet ting, jeg syntes var interessante, og som jeg 
kunne se et formål med.«
Bjørk Kristin Paamand, 
Civilingeniørstuderende ved Danmarks 
Tekniske Universitet



16 17

er nogle steder med til at skabe en kultur, hvor 
det ikke er en selvfølge, at den studerende 
går op til eksamen samme semester, som 
han har fulgt et kursus. Det gør det samtidig 
meget svært for uddannelserne at planlægge 
eksamensafholdelsen og lave realistiske 
budgetter. 
Det er derfor en god idé at skabe en kultur, 
hvor undervisning og eksamen ses mere i 
sammenhæng. Den mest effektive måde er 
selvfølgelig at gøre eksamen til en integreret 
del af  undervisningen (læs mere på side 19 om 
porteføljeeksamen), men det kan også gøre en 
stor forskel, hvis de studerende automatisk 
tilmeldes eksamen, når de tilmelder sig 
et kursus. Eksamen bliver så en naturlig 
afslutning på undervisningen og ikke et ekstra 
tilvalg for de studerende. 
Det er også en god idé at give mulighed for 
reeksamen umiddelbart efter eksamen. Hvis 
de studerende dumper eller udskyder en 
eksamen, kan de ofte først gå til eksamen 
igen næste semester eller måske først et 
helt år senere. Det gør det meget vanskeligt 
at indhente tabt tid, og er den studerende 
først blevet forsinket, så bliver han ofte 
ved med at være det. Er der mulighed for 
reeksamen umiddelbart efter eksamen, kan 
de studerende helt undgå forsinkelse, hvis de 
dumper en eksamen, eller hvis to eksamener 
ligger samtidig. Dette vil også betyde, at den 
studerende til reeksamen stadig har stoffet 
frisk i hukommelsen.    
I det hele taget er en fleksibel eksamensstruktur 
til nytte for de studerende. Hvor det er 
planlægningsmæssigt muligt, er det frugtbart 
at give de studerende mulighed for at gå til 
eksamen i alle fag hvert semester. Så kan den 
studerende indpasse eksamen i forhold til 
kurser på andre universiteter i Danmark eller 
i udlandet og måske også praktikophold uden 
at blive forsinket i sit studie.   

Kortere kurser 
Strækker et kursus sig over flere semestre, bliver 
den mængde stof, der skal indlæres meget stor. 
Det gør eksamenspresset på den studerende 
større, både fordi der er et større pensum at 
genopfriske, men også fordi konsekvenserne 

af  ikke at klare sig godt eller dumpe er meget 
store. Derfor er der ofte en tendens til, at 
studerende har svært ved at komme igennem 
de rigtig store eksamener, der afslutter kurser, 
som strækker sig over lang tid. Det er derfor 
en fordel at dele meget lange og omfangsrige 
kurser op i mindre dele, som der eksamineres 
i efter hvert semester. En anden idé er at lave 
kortere, men mere intensive kurser, hvor den 
studerende så har færre kurser ad gangen. 
Dette er for eksempel meget velegnet til 
kurser, hvor der indgår laboratorieforsøg, men 
formen er også anvendelig til mange andre 
typer af  kurser.  
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Undervisnings-, arbejds- og eksamensformer er 
helt centrale elementer både for indlæringen, for 
kvaliteten af  uddannelserne og ikke mindst for 
den studerendes motivation til at studere.  

Undervisnings-, arbejds- og eksamensformer 
er uden tvivl nogle af  de elementer, der har 
den største betydning for, hvor motiverede 
de studerende er for at læse. Simpelthen fordi 
det rent tidsmæssigt fylder utroligt meget 
i studielivet. De studerende skal føle sig 
inspirerede og engagerede af  undervisningen 
- uden det kommer ingen igennem et fem-årigt 
studie. Desuden har undervisningen også stor 
betydning for, hvor effektivt indlæringen sker. 
Derfor er det meget vigtigt at overveje, hvilke 
konsekvenser for gennemførelsen valg af  
undervisnings- og eksamensformer har. 

Sammenhæng mellem undervisnings- 
og eksamensform 
Det er vigtigt, at der er en tydelig 
sammenhæng mellem den undervisning, de 
studerende får, og den eksamensform, som 
de efterfølgende bliver testet i. Begge skal 
naturligvis tilrettelægges efter de kompetencer, 
som den studerende skal tilegne sig under 
kurset. De studerendes arbejdsindsats er ofte 
direkte målrettet efter, hvad de skal kunne til 
eksamen. Studerende bruger således primært 
deres energi, engagement og tid i forhold 
til den kommende eksamenssituation. Sagt 
med andre ord: Studerende lærer først og 
fremmest hvad de testes i og sekundært, 
hvad de undervises i, og netop derfor skal 
undervisningen og eksamen hænge sammen. 
Vælges undervisningsformen efter denne 
præmis, får de studerende større udbytte 
af  undervisningen, og engagementet og 
motivationen bliver klart større. Skal de 
studerende for eksempel op til mundtlig 
eksamen, er det vigtigt, at en stor del af  
læringen sker gennem mundtlig træning. 

Jævn arbejdsbyrde
Desværre er det ofte sådan, at studerende 
bruger for få timer på deres kurser i løbet 
af  semesteret, og når eksamen så kommer, 
så arbejder de mere eller mindre i døgndrift. 

Dette ses især, når der ikke er sammenhæng 
mellem undervisnings- og eksamensformen. 
For eksempel ved et kursus, der udelukkende 
består af  en ugentlig forelæsning og læsning 
af  de tilhørende teorier og efterfølgende 
en mundtlig eller skriftlig eksamen, der er 
løsrevet fra resten af  forløbet. De studerendes 
arbejdsindsats er meget afgørende for 
gennemførelsen, da en for lav arbejdsindsats 
ofte resulterer i, at eksamener udskydes, fordi 
de studerende - med rette - ikke mener, at de 
er rustet tilstrækkeligt til at klare eksamenen.
Den samlede arbejdsindsats bliver større, 
hvis den fordeles mere jævnt over hele den 
tid, kurset strækker sig over. Det betyder, at 
eksamen ikke ”kommer bag på” de studerende, 
hvilket ellers desværre for ofte er årsagen 
til, at de studerende framelder en eksamen. 
Forskning viser desuden, at det også har en 
god effekt på indlæringen, at stoffet læres 
løbende i løbet af  hele semesteret, i stedet for 
på tre ugers meget intensiv eksamenslæsning. 
Undervisning med flere mindre opgaver 
- mundtlige som skriftlige - og anden 
studenterinddragelse, aktiverer de studerende 
gennem hele kurset. Opgaverne kan for 
eksempel træne de kompetencer og det stof, 

UNDERVISNINGS- OG EKSAMENSFORMER 
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der er nødvendige i eksamenssituationen. 
Det motiverer de studerende til at yde en stor 
arbejdsindsats gennem hele kurset. 

Afveksling i undervisnings- og eksa-
mensformer
Forskellige fag- og stofområder egner 
sig til forskellige undervisnings- og 
eksamensformer. Derfor bør valg af  
undervisnings- og eksamensformer ske på 
baggrund af  fagdidaktiske og pædagogiske 
overvejelser og være i nøje overensstemmelse 
med den viden og de kompetencer, som den 
studerende skal tilegne sig. Der findes ikke 

én undervisningsform, der passer til alle 
kurser! Samtidig er det lige så vigtigt, at der 
anvendes mange forskellige undervisnings- 
og eksamensformer. Både for at undgå, at 
uddannelsen bliver ensidig, men også fordi 
forskellige undervisnings- og eksamensformer 
afspejler forskellige kompetencekrav.   

En cocktail af  undervisning og selvs-
tudie
Studerende på universitetet skal lære at tilegne 
sig ny viden selvstændigt. Selvstudie, der 
foregår i samarbejde med en vejleder, kan være 

UNDERVISNINGS- OG EKSAMENSFORMER 

Erfaring: Arbejdsplaner
På Folkesundhedsvidenskab på 
Københavns Universitet har man 
forsøgt at regne på fagenes belastning i 
forhold til undervisning, forberedelse og 
eksamenslæsning. Det giver de studerende 
en oversigt over, hvor meget tid, de kan 
forvente at afsætte til studierne fra uge til 
uge i et semester. Med udgangspunkt i en 
spørgeskemaundersøgelse af  undervisernes 
forventning til de studerendes tidsforbrug 
og de studerendes reelle tidsforbrug, har 
man opstillet nogle retningslinjer. Ved at 
skitsere fagenes belastning fra uge til uge, 
får de studerende et godt overblik over, 
hvor meget tid hvert enkelt fag forventes at 
tage i løbet af  semesteret, og det giver dem 
mulighed for at planlægge deres tid. 

Fakta: Porteføljeeksamen
At lave en eksamen, der er en integreret del af  undervisningen, og som også giver en løbende 
evaluering af  de studerende, har mange fordele og kan derfor være en rigtig god idé i mange 
fag. Et eksempel kan være en porteføljeeksamen, der består i, at de studerende i løbet af  
kursusforløbet laver mindre opgaver eller produkter, der alle tæller i den samlede vurdering. 
Man kan sige, at den studerende oparbejder en portefølje gennem kurset – deraf  navnet. Der 
er mange fordele ved den eksamensform: 
− De studerendes arbejdsbyrde fordeles jævnt gennem hele semesteret 
− De studerende arbejder aktivt med stofområdet gennem hele kurset, forskning viser, at det   
har en gavnlig effekt på indlæringen
− Alle kursets studerende inddrages gennem hele forløbet i undervisningen
− Da eksamineringen sker løbende, bliver eksamenspresset mindre, og dermed mindskes 
risikoen for, at de studerende framelder eksamen

Studerende: 
Hårdt med 
selvstudie
»Store dele af  
mit studium har 
udelukkende været 
selvstudie. Det synes 
jeg er ret hårdt og ikke 
særligt motiverende. 
Man sidder med sig 

selv, har ingen at diskutere stoffet med, og man kan 
helt ærligt blive lidt i tvivl, om man har forstået 
tingene. Og så er det også meget ensformigt – det 
kan godt være svært at tage sig sammen, og der 
er dage, hvor det simpelthen ikke giver mening at 
læse, når man bare sidder helt alene og ikke får 
aktiveret sin viden.«
Tina Myrup, studerende på Idéhistorie ved 
Aarhus Universitet.
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yderst givtigt, og det lærer den studerende at 
arbejde selvstændigt. Men for meget selvstudie 
kan være dårligt for indlæringen og er ikke altid 
særligt motiverende. For det første er der for 
langt de fleste studerende grænser for, hvor 
længe de kan holde til at sidde alene og læse 
i en bog. For det andet gør selvstudie ikke de 
studerende i stand til mundtligt at formulere 
og diskutere deres faglige problemstillinger og 
viden. Derfor bør alle studier indeholde en god 

cocktail af  selvstudie, undervisning og opgave- 
eller projektarbejde. Det er mere motiverende, 
og betyder ofte en større arbejdsindsats fra 
de studerende, og det er lettere at undgå, at 
de studerende ”går død” i studiet. For rigtig 
mange uddannelser vil et godt udpluk af  
de forskellige elementer forudsætte mere 
undervisning og projektarbejde, end der er i 
dag. 

Viden du kan bruge til noget
Undervisnings- og eksamensformer skal ikke 
kun fokusere på de strengt faglige kvalifika-
tioner, den studerende skal tilegne sig i kurset. 
Gennem uddannelsen bør den studerende 
også tilegne sig sociale og metodeuafhængige 
kompetencer, som for eksempel skriftlige 
og mundtlige formidlingskompetencer, 
samarbejdskompetencer, it-kompetencer 
og evne til at arbejde under deadlines. Det 
er alle kompetencer, der er nødvendige 
og efterspurgte på arbejdsmarkedet. 
Tilrettelægges undervisningen, den 
efterfølgende eksamen og det arbejde den 
studerende udfører i forbindelse hermed 
rigtigt, kan den studerende tilegne sig disse 
kompetencer uden, at det går ud over det 
faglige niveau. Det er yderst motiverende for 
den studerendes indlæring og læselyst, fordi 
det skaber en direkte sammenhæng mellem 
studiet og det arbejde, en nyuddannet skal 

Studerende: Samar-
bejdskompetence 
var afgørende
”For mig er gode 
samarbejdsevner et 
kerneelement i min 
uddannelse, og jeg valgte 

at uddanne mig til sociolog netop hér, fordi man 
får de ekstra kompetencer i kraft af  gruppe- og 
projektarbejdsformen. Jeg er ret sikker på, at det 
er en fordel for mig, at min uddannelse afspejler 
mange af  de situationer, jeg vil komme ud for 
når jeg kommer ud på arbejdsmarkedet efter endt 
uddannelse.
For mig er det også vigtigt, at det ikke kun er 
arbejdsformen, men også eksamensformen, der skal 
afspejle forhold på arbejdsmarkedet.
Sabine Eilertsen, studerende i sociologi ved 
Aalborg Universitet       
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kunne varetage. 
For eksempel bør opgaver, der kræver skriftlig 
og mundtlig formidling af  pensum, indgå som 
en del af  undervisningen. På denne måde 
motiveres de studerende både til at sætte sig 
grundigt ind i det faglige stof  og til at øve 
deres formidlingsevner. På samme måde 
kan samarbejdskompetencer læres gennem  
gruppe- og projektarbejde. Det er en god 
arbejdsform, fordi den skaber en gensidig 
forpligtelse og ansvarsfølelse mellem de 
studerende, og det fremmer gennemførelsen. 
Projektarbejde, udarbejdelse af  rapporter 
eller produkter er også alle prøveformer, 
hvor de studerende ofte kan se en direkte 
sammenhæng mellem studiet og det arbejde, 
de skal udføre, når de er færdiguddannede.

Spændende og afvekslende undervisn-
ing
Engagement avler engagement. Derfor er det 
meget demotiverende for studerende, hvis de 

oplever undervisere, der ikke er engagerede 
i deres undervisning. Der lægges oftest den 
største - og mest fornøjelige - arbejdsindsats 
i de kurser, hvor underviseren er dygtig til at 
formidle. Jo mere engagerede de studerende er 
i deres undervisning, jo hurtigere gennemfører 
de. Det er derfor vigtigt, at uddannelserne 
arbejder med at skabe en kultur, hvor kvaliteten 
af  undervisningen konstant er i fokus:
 
− Der skal mere fokus på ph.d.-studerendes 
og adjunkters uddannelse i at undervise.

− Efteruddannelse af  undervisere i 
pædagogik og formidling skal opprioriteres. 
Det giver flere redskaber at arbejde med, når 
undervisningen skal planlægges.

− Underviserne skal udvikle nye 
undervisnings- og eksamensformer, fordi nye 
udfordringer kan give fornyet engagement i 
undervisningen.

Studerende: Engagement smitter
»Når jeg kan mærke, at min underviser er vildt engageret i faget og 
undervisningen, så smitter det altid af  på mig. Man kan ikke undgå at blive 
inspireret til at læse teksterne og lave opgaverne, når nu en anden kan være så 
dybt engageret i det.”
Mads Ingerslew Ingwar, Civilingeniørstuderende ved Danmarks 
Tekniske Universitet
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− Undervisningskvalifikationer skal tælle i 
forbindelse med ansættelse af  undervisere og 
i forbindelse med medarbejderudviklingssam-
taler og lønforhandlinger

− Underviserne skal bruge hinanden til 
gensidig inspiration gennem ”peer-reviews”, 
hvor de overværer hinandens undervisning og 
giver feedback.

− Studenterforeningerne kan stifte en 
”årets underviser”-pris, der går til den mest 
engagerede eller nyskabende underviser.

− Underviserne kan lave kurser, hvor 
de inddrager de studerende i deres 
forskningsprojekter. Det er yderst 
motiverende og til gensidig inspiration for 
både de studerende og for forskeren. Det 
vil ofte være mest aktuelt og givtigt på 
kandidatuddannelsen.

Mindre hold giver bedre sammenhold 
Erfaringer viser, at studerende lettere 
gennemfører deres uddannelse, hvis de 
fungerer godt socialt sammen med deres 
medstuderende. Hvis al undervisningen 
foregår som forelæsninger på store hold, 
kommer mange studerende til at leve en 
fuldstændig anonym tilværelse, og de føler 
sig ofte ensomme. For alle studerende, men 
især den ensomme, er det vigtigt at vide, 
at der faktisk er nogen, der bekymrer sig 
eller i det mindste bare opdager, hvis man 
ikke kommer til undervisningen. Derfor er 
mindre hold, der giver mulighed for et stærkt 
sammenhold på studiet, en god idé. Samtidig 
øges muligheden for en god faglig integration, 

fordi den studerende lærer underviserne bedre 
at kende, og fordi det er lettere at inddrage alle 
studerende i undervisningen. Desværre er der 
ofte ikke ressourcer til, at al undervisningen 
foregår i små hold. Alternativt kan 
undervisningen foregå delvis i forelæsninger 
med en forsker for hele årgangen, og delvis 
i øvelsestimer, eller repetationstimer med en 
ældre studerende eller en ph.d.-studerende, 
hvor de studerende kan arbejde mere med 
stoffet og samtidig knytte tætte bånd til 
hinanden. 

Mindre stress til eksamen
Selvom der er mange årsager til, at studerende 
melder en eksamen fra, så er stress og 
frygten for ikke at kunne klare en eksamen 
tilfredsstillende to meget afgørende faktorer. 
Følelsen af  stress eller pres er naturlig i 
situationer, hvor udfaldet af  en test har en 
stor betydning for fremtiden. Men bliver 
eksamensstresset for stort, begynder de 
studerende at udskyde eksamener. Derfor er 
det vigtigt at ”tage toppen” af  eksamensstresset 

Erfaring: Forelæsninger og holdundervisning
På bacheloruddannelsen på Statskundskab ved Aarhus Universitet suppleres de ugentlige 
forelæsninger for hele årgangen, ca. 220-230 studerende, med holdtimer med undervisere eller 
ældre studerende (instruktorer). Formålet med holdundervisningen er dels at få repeteret det, 
der er blevet gennemgået i forbindelse med forelæsningerne og få svar på evt. spørgsmål, og 
dels at komme lidt dybere ned i pensum. De studerende er tilknyttet et fast hold af  ca. 25-30 
studerende gennem størstedelen af  bacheloruddannelsen. Holdene bevirker, at de studerende 
med det samme får opbygget et socialt netværk, og holdet udgør dermed ofte de studerendes 
primære sociale forankring på studiet de første par år. 

Fakta: Ensomme studerende
I 2000 undersøgte Studenterrådet på 
Aarhus Universitet ensomheden blandt 
studerende i Århus. 48 procent af  de 
adspurgte angav, at de nogle gange eller 
ofte føler sig ensomme til dagligt. 58 
procent svarede, at de nogle gange eller ofte 
føler sig ensomme i eksamensperioden. En 
internetbaseret undersøgelse som avisen 
Urban lavede i efteråret 2004 viste, at seks 
ud af  ti studerende følte sig ensomme og 
(eller) stressede. 
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uden at slække på de faglige krav. Der er flere 
ting, der kan gøres:

- Valgfrie eksamensformer: For mange 
kursusforløb er der ikke kun én ideel 
eksamensform, men derimod flere. Hvor 
det også er administrativt overkommeligt, at 
kurset kan afsluttes på flere forskellige måder, 
er det ofte en fordel at lade de studerende 
vælge frit mellem de eksamensformer, der 
passer til kurset. Det letter eksamenspresset 
for den studerende at have mulighed for 
at benytte den eksamensform, han er mest 
fortrolig med.  

- Bedre vejledning om eksamen og de krav, 
der stilles: Studerende bliver ofte stressede, 
fordi de får for lidt at vide om de krav, der 
stilles, og de præmisser de bedømmes på 
til eksamen. Bedre vejledning kan derfor få 
flere igennem eksamen. Det kan enten være 
som en del af  undervisningen, som separate 
eksamenstræningskurser eller en kombination 
af  begge.

- Fordeling af  eksamener med karakter og uden 
karakter: Langt de fleste studerende vil gerne 
have gode karakterer på eksamensbeviset. 

At ville præstere et godt resultat er bestemt 
positivt, men ambitionerne skaber også et pres. 
En jævn fordeling af  eksamener, der bedømmes 
med bestået/ikke bestået og med karakterer, 
kan hjælpe de studerende med at prioritere 
deres arbejde. På kandidatuddannelser, 
hvor store dele af  fagene er valgfrie, kan 
man for eksempel lade den studerende selv 
bestemme, hvilke eksamener, der skal være 
med karakter, og hvilke der ikke skal. Ofte er 
denne model behæftet med den bekymring, at 
de studerende, der bare skal bestå faget, ikke 
altid er tilstrækkelig motiverede. Løsningen 
på det problem er (jvf. afsnittene om jævn 
arbejdsbyrde, spændende undervisning og 
mindre hold) at tilrettelægge undervisningen, 
så de studerende bliver inddraget løbende 
gennem hele forløbet. For eksempel så kurser 
med bestået/ikke-bestået-eksamen kræver en 
relativ stor arbejdsindsats gennem semesteret.

Fakta: Eksamensstress 
I følge Studenterrådet ved Aarhus 
Universitets undersøgelse af  studiemiljø og 
frafald angiver 65 procent af  de adspurgte 
studerende, at de føler sig meget stressede 
op til eksamen.  
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Feedback motiverer
At få feedback på sit arbejde er afgørende 
for længden af  studietiden. Både fordi det 
motiverer at vide, at andre bedømmer ens 
arbejde og forholder sig grundigt til det, men 
mest af  alt er det simpelthen alfa og omega for 
at kunne forbedre sig. Alt for mange studerende 
får ikke i tilstrækkelig grad feedback på deres 
arbejde, det gælder både eksamensresultater 
og det arbejde, som de studerende laver i 
forbindelse med undervisningen. Det er især 
et problem for de fagligt svage studerende, 
som må forventes at stå for en god del af  de 
lange studietider. 
En form for feedback på alle afleveringer 
og større mundtlige fremlæggelser kan altså 
få den studerende hurtigere igennem sine 
studier. Den kan både være mundtlig eller 
skriftlig, og jo mere feedback desto bedre 
- men er ressourcerne knappe, kan nogle få 
linier eller korte samtaler også gøre en stor 
forskel. På mindre hold kan underviserne også 
give feedback på de studerendes arbejdsindsats 
og deltagelse i undervisningen, for eksempel 
midtvejs i forløbet. 

Evalueringer med effekt
Når en studerende vælger at stoppe med 
et kursus, inden det er afsluttet, så er det 
ofte fordi, kurset ikke stemmer overens 
med de forventninger, han havde til kurset, 
at han ikke får nok ud af  undervisningen, 
eller at han synes, undervisningen er for 
dårlig. En systematisk implementering af  

kursusevalueringer kan gøre meget for at rette 
op på sådanne misforhold:

− Især midtvejsevalueringer er vigtige, 
så undervisningen og de studerendes 
forventninger kan tilpasses, inden det er for 
sent. 

− De studerende skal føle, at evalueringer 
har effekt. Hvis de studerende flere gange 
giver udtryk for, at de for eksempel ikke får 
noget ud af  en den valgte undervisningsform, 
eller at de ikke forstår, det underviseren 
formidler til dem - så skal der ske ændringer, 
ellers får de studerende det indtryk, at 
evalueringerne er nytteløse. I stedet udebliver 
de fra undervisningen, og i værste fald går de 
ikke op til eksamen.  

Studerende: Feedback fik 
mig til at forstå
»Når jeg har brugt rigtig lang tid 
på at lave øvelser og opgaver, så er 
det meget vigtigt for mig, at jeg får 

at vide, hvad der var godt, og hvad der var skidt i 
mine besvarelser. Ud fra en karakter kan man jo 
selvfølgelig regne ud sådan cirka, hvor meget godt og 
skidt, der er i besvarelsen, men det er virkelig svært 
at finde ud af, hvordan man kan forbedre sig.”
Helena Torstensson, Veterinærstuderende 
ved den Kongelige Veterinær 
Landbohøjskole
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Projektsamarbejder og praktikophold åbner op 
for universitetets osteklokke og skaber kontakt 
mellem de studerende og omverdenen. At få et snus 
af  virkeligheden højner motivationen for at blive 
færdig med studiet, fordi de studerende nemmere 
ser et klart formål med uddannelsen. 

En god kontakt mellem universitetet og 
omverdenen gør de studerende i stand til at se, 
hvor deres uddannelse fører hen, og hvordan 
de kan bruge kompetencerne og teorierne fra 
studiet på arbejdsmarkedet. Det giver mere lyst 
til at studere og erhverve sig kompetencer og 
ikke mindst til at blive færdig og komme ud at 
prøve sin viden af. En god kontakt til aftagere 
hjælper også de studerende til at målrette 
deres uddannelse og skabe en personlig faglig 
profil i forhold til, hvad man gerne vil arbejde 
med efter endt uddannelse. At få et indblik 
i, hvordan virksomheder og organisationer 
fungerer, og hvordan livet på arbejdsmarkedet 
er, er også noget, der motiverer mange til at 
gennemføre deres uddannelse hurtigere. 
Det er selvfølgelig vigtigt, at uddannelsen ser 
arbejdsmarkedet bredt, idet langt de fleste 
uddannelser uddanner kandidater til mange 
forskellige sektorer og arbejdsfunktioner. 
 
Mere erhvervsvejledning
Studerende skal i løbet af  deres 
uddannelse træffe mange beslutninger om 
studieretning, praktik og kandidatuddannelse. 
Erhvervsvejledning er en vigtig forudsætning 
for, at de er i stand til at vælge hensigtsmæssigt 
i løbet af  uddannelsen, og at de allerede 
tidligt i forløbet overvejer beskæftigelse. 
Erhvervsvejledning spiller også en stor rolle i 
at give de studerende en forståelse for, hvilke 
erhverv og stillinger uddannelsen leder hen 
mod.  
Mange fagområders høje 
akademikerarbejdsløshed gør overgangen 
fra universitet til arbejdsmarked svær og 
skræmmende for mange. På nogle studier er 
der derfor en tendens til, at de studerende 
trækker den sidste tid på studiet længere end 
nødvendigt. God erhvervsvejledning ruster de 
studerende til overgangen mellem studie- og 
arbejdsliv, således at den ikke udskydes af  frygt 

for, hvad der skal ske, når studiet er afsluttet. 
Overvejelser omkring beskæftigelsesønsker 
kan også indgå som en del af  den studerendes 
individuelle studieplaner som beskrevet på 
side 16. 

Arbejdsmarkedet med i undervisnin-
gen og udviklingen
En tættere tilknytning til arbejdsmarkedet 
både i undervisningen og i forbindelse 
med eksamenen medvirker til kortere 
gennemførelsestider. Aftagere bør i højere 
grad inddrages i udviklingen af  uddannelserne, 
fordi deres input sikrer, at uddannelserne 
udvikles i takt med de krav, arbejdsmarkedet 
stiller. At uddannelserne er tidssvarende 
bevirker, at de studerende lettere kan se et 

KONTAKT TIL OMVERDENEN
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formål med studiet, og det motiverer. Det kan 
gøres på mange måder: 

− Gæsteforelæsninger med repræsentanter 
fra aftagerne, enten i løbet af  undervisningen 
eller som et ekstra tilbud til de studerende. 

− Besøg hos de store, typiske eller 
utraditionelle aftagervirksomheder og 
organisationer. Dette giver de studerende et 
indblik i, hvilke job de vil kunne varetage som 
nyuddannede.

− Netværk til færdiguddannede kandidater. 
Kandidaterne fungerer som ambassadører for 
uddannelsen i aftagervirksomhederne, og de 
kan deltage i arrangementer på uddannelsen, 
hvor de giver de studerende indblik i, hvad 
der forventes af  dem på arbejdsmarkedet, og 
hvad de kan tilbyde en fremtidig arbejdsgiver. 
Kandidaterne kan også bidrage med viden 
om, hvilke kompetencer fra uddannelsen, de 
har haft glæde af  og hvilke, de har savnet. 

− Netværk til aftagervirksomheder, så 
de inddrages i fornyelse og udvikling af  
uddannelsen.

Test evnerne i en praktisk kontekst
Projekter, der skrives hos eller i samarbejde 
med virksomheder og organisationer, giver 
de studerende en god mulighed for at afprøve 
uddannelsen i en praktisk kontekst og for 
at afprøve de tillærte teorier i en virkelig 
situation. Et indtryk af, hvordan uddannelsen 
kan bruges, giver lyst til at blive færdig med  
studiet. 

Projektsamarbejder kan tænkes ind i 
undervisning og eksamen, således at de 
studerende i løbet af  deres uddannelse 
opfordres til at lave projekter sammen med 
virksomheder, eller at bruge virksomheden 
til at indsamle empiri til en opgave. For 
mange studerende kan det at finde en 
relevant virksomhed være svært. Derfor 
bør uddannelsen hjælpe de studerende med 
at formidle kontakten til virksomhederne. 
Det kan blandt andet gøres ved at oprette 
videnskabsbutikker eller projektbørser og 
opfordre de studerende til at bruge dem. 
Mange universiteter har allerede taget sådanne 
initiativer. 
De studerende har behov for hjælp og tips til, 
hvordan virksomheden kontaktes, og hvordan 
de forbehold, en virksomhed kan have, kan 
imødekommes. Når der samarbejdes med 

Erfaring: ”Real life” opgaver og konsulenter
I et kursus på Danmarks Tekniske Universitet er det med stort held forsøgt at integrere 
cases og opgaver fra erhvervslivet i undervisningen. Kurset indeholder et gennemgående 
projektarbejde, der forløber over hele semestret og tager udgangspunkt i en virkelig 
problemstilling, som en konsulentvirksomhed få år forinden løste for en klient. Projektet er 
udformet således, at stort set alle sider af  pensum blev berørt, og opgaven var samtidig så 
løst formuleret, at de studerende selv var nødt til at definere niveauet for en tilfredsstillende 
løsning af  delopgaverne. 
Ved projektets afslutning afholdt konsulentfirmaet, der havde udført opgaven ”in real life” 
en gæsteforelæsning. Her beskrev de, hvordan firmaet havde løst opgaven, hvilke afvejninger 
og prioriteringer, der var gjort, og fortalte om deres trinvise fremgangsmåde. På den måde 
fik de studerende sat deres egne erfaringer og problematikker omkring opgaveløsningen i 
perspektiv. 
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virksomheder, er det vigtigt, at forventningerne 
afklares fra begge sider. Her har de studerende 
ofte brug for vejledning, og uddannelsen har 
et stort ansvar for at sikre gode vilkår for den 
studerende under projektarbejdet.
 
Praktik: En forsmag på karrieren
Praktik er en anden god måde at motivere de 
studerende på ved at give dem en mulighed for 
at afprøve deres kompetencer i praksis.
Mange studerende bliver forsinkede i deres 
studie, fordi de vælger at tage i praktik men 
ikke kan få merit for praktikopholdet. Hvis 
praktikopholdet er relevant for uddannelsen, 
og hvis den studerende i arbejdet på 
praktikstedet bruger de kompetencer, som er 
erhvervet på uddannelsen, bør den studerende 
opnå fuld merit for praktikopholdet, for at 
undgå forsinkelse. Ligesom ved projektarbejde 
kan uddannelsen være med til at formidle 
kontakt mellem virksomhed og studerende, 
for eksempel igennem praktikbørser, og ved at 
give den studerende ideer til, hvordan han selv 
kan skaffe en praktikplads. 
Uddannelsen kan sikre, at praktikopholdet 
bliver en integreret del af  uddannelsen ved 
at tildele den studerende en praktikvejleder, 
som godkender både praktiksted og 
arbejdsopgaver. Det er også en god idé at 
udarbejde en kontrakt mellem virksomheden, 
uddannelsesinstitutionen og den studerende, 
der sikrer et uddannelsesrelevant indhold i 
praktikopholdet.

Fakta: Videnskabsbutikker og pro-
jektbørser
En videnskabsbutik er et samarbejde mellem 
universitetet og det omkringliggende 
erhvervsliv, der tilbyder projekter i en 
projektbørs. De studerende byder ind på 
et projekt og kontakter virksomheden. 
Herefter aftales detaljerne for samarbejdet 
nærmere. 
Begge parter skal godkende projektet, inden 
det påbegyndes. På den måde sikres den 
akademiske og videnskabelige dimension, 
mens virksomheden tilbyder den praktiske 
dimension i det specifikke projekt.
Samtidig kan videnskabsbutikken også 
fungere som projektbørs og projektdatabase 
med nuværende og tidligere projekter - 
både virtuelt og fysisk - og kan således give 
inspiration til studerende på udkig efter 
deres eget unikke projekt. 
Projektbørsen indeholder også ofte en 
afdeling med praktikopslag. 

Links til nogle videnskabsbutikker og 
projektbørser i Danmark:
www.projektzone.dk
www.vb.auc.dk
www.its.dtu.dk/vb
http://viden.ruc.dk

Erfaring: Erhvervskonsulent bygger 
bro
På Institut for Informations- og 
Medievidenskab i Århus har man som et 
forsøg ansat en projektmedarbejder, der skal 
skabe et netværk mellem uddannelserne og 
erhvervslivet. Projektmedarbejderen skal 
formidle kontakten mellem studerende 
og virksomheder og give både studerende 
og virksomheder en god forståelse 
for, hvad de kan bruge hinanden til. 
Det er planen, at både studerende og 
virksomheder skal generere projektideer, 
og at projektmedarbejderen så skal hjælpe 
med at ”matche” virksomhederne og de 
studerende. 
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Studiestøttegrupper
En anden måde at hjælpe studerende, 
der er kommet bagud, er ved at danne 
studiestøttegrupper. I en studiestøttegruppe 
sættes studerende, der af  forskellige årsager 
er blevet forsinkede, sammen, og de tilknyttes 
også en fælles mentor. Forsinkede studerende 
har ofte ikke noget netværk på studiet, fordi 
mange af  deres medstuderende enten er 
færdige eller på et andet sted i deres uddannelse. 
Gennem studiegruppen og mentoren får de 
igen et fagligt og socialt netværk på studiet, 
hvilket er afgørende for at motivere og gøre 
dem i stand til at gennemføre studiet.   

OPSØGENDE INDSATS

Med en større opsøgende indsats kan uddannelsen 
sætte mange studerende, der er gået i stå med 
studierne, i gang igen og undgå, at de kommer for 
langt bagud.

Studerende, der går i stå eller kommer bagud  
i deres uddannelse, er ofte helt overladt til sig 
selv. Uanset om problemets årsag er, at de har 
mistet lysten og motivationen til at studere, 
eller at de har dumpet nogle eksamener, så 
er det op til den studerende selv at komme 
i gang igen og indhente det tabte. Jo længere 
væk fra studierne de studerende kommer, 
desto mere uoverskueligt bliver det at indhente 
det fortabte. Derfor er det vigtigt, at man fra 
uddannelsens side reagerer hurtigt, når en 
studerende viser tegn på at være gået i stå 
eller ikke består en eksamen. Med en større 
opsøgende indsats nås de studerende, inden de 
kommer for langt bagud, og det bliver måske 
endda muligt helt at undgå forsinkelse.

Hjælp til dem, der ikke består
Det kan være svært for studerende at komme 
videre efter en dumpet eksamen. For det første 
daler den studerendes selvtillid, og for det 
andet kan det være svært for den studerende 
at vide, hvad han skal gøre for at klare sig 
bedre næste gang. Studerende, der dumper 
en eksamen, bør derfor kontaktes og tilbydes 
en vejledningssamtale,  og for eksempel få 
tilknyttet en mentor eller andet. 
For at undgå at den studerende kommer 
langt bagud med studiet, er det vigtigt, at 
uddannelsen kontakter ham allerede den første 
gang, han ikke består en eksamen.

Mentorer støtter studerende
Studerende, der kommer bagud, kan med 
fordel få tilknyttet en underviser eller 
studievejleder, der fungerer som mentor. 
Gennem regelmæssige møder med mentoren, 
får den studerende hjælp til at komme videre i 
uddannelsen og til at lægge en plan for resten 
af  studiet. Det er vigtigt, at mentorerne har 
både lysten og evnerne til at påtage sig sådan en 
rolle, og det er en god idé at afholde kurser, der 
giver dem kompetencer til at løse opgaven.
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Specialetiden bliver kortere, hvis de studerende 
er godt forberedte på et halvt års selvstændigt 
arbejde. Løbende vejledning, en specialeplads og 
kort ventetid på forsøgs- og it-faciliteter er også 
forudsætninger for, at specialet ikke trækker i 
langdrag. 

Mange studerende bliver forsinkede i den 
afsluttende del af  studiet, hvor specialet skal 
skrives, og det er generelt her en meget stor 
del studietidsforlængelsen sker. Specialet 
er afslutningen på uddannelsen, hvor den 
studerende skal vise, hvad han har lært, og 
mange oplever derfor processen som et stort 
pres. Nogle har svært ved at komme i gang, 
mens andre har svært ved at begrænse sig 
under skrivningen. 

Klædt på til specialet
Det er vigtigt, at den studerende er forberedt 
til at gå i gang med specialet efter sine 
sidste kurser. Han skal have redskaberne 
til at planlægge et halvt års fuldtidsarbejde 
og disponere en meget stor opgave. Denne 
forberedelse bør ske i hele uddannelsesforløbet 
gennem skriftligt og projektorienteret arbejde, 
hvor han lærer at arbejde selvstændigt med 
hjælp fra en vejleder. Han skal være fortrolig 
med arbejdsformen på forhånd, så den ikke 
bliver en del af  udfordringen ved at skrive 
speciale. Der bør desuden være hjælp til 
at vælge emne for specialet: For eksempel 
ved, at underviserne giver ideer til mulige 
specialeemner i forlængelse af  kurserne sidst 
i uddannelsen eller ved at give mulighed for, 
at specialet kan skrives i samarbejde med en 
virksomhed.

Mere vejledning og specialekurser
Den primære støtte til den specialestuderende 
er vejlederen. Det er her de studerende får 
faglige input og løbende respons til arbejdet 
med specialet. Vejlederen bør også spille en 
stor rolle i at holde de studerende til arbejdet. 
Dette kan ske ved at aftale løbende deadlines 
for specialets forskellige dele og fastholde de 
studerende på disse frister – for eksempel 
gennem en specialeaftale. 
Det er vigtigt, at den studerende får afgrænset 

emnet og afklaret forventninger inden 
skrivningen, så det ikke pludselig vokser til at 
omfatte urealistisk mange problemstillinger 
eller bliver et stort forskningsprojekt. Både den 
studerende og vejlederen skal have en realistisk 
forventning til, hvor meget der kan kræves af  
et speciale, som skal skrives på et halvt år (i de 
tilfælde hvor specialet er 30 ECTS). 

I løbet af  arbejdet med specialet får mange 
behov for en mere generel vejledning, som det 
ikke er nødvendigt, at vejlederen giver. Her er 
det i stedet ideelt med kurser og workshops 
om specifikke emner, for eksempel om 
selve skriveprocessen, håndtering af  empiri, 
sprogbrug eller forsvar af  specialet.  

Feedback-grupper
Det er også en god idé at hjælpe de 
specialestuderende med at danne opponent- 
eller feedbackgrupper. Det fastholder dem i 
deres faglige miljø, det forpligter dem overfor 

SPECIALE PÅ NORMERET TID
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hinanden, og de tvinges til at arbejde med 
formidlingen af  specialets indhold på en 
konstruktiv måde. Desuden giver det også god 
mulighed for at udveksle erfaringer mellem de 
studerende, og det sikrer, at de har et netværk 
under specialeprocessen, der ellers let kan 
føles ensom.

Specialepladser og tilstrækkelige fa-
ciliteter
For mange studerende er det en stor fordel 
at have et kontor eller en arbejdsplads til 
rådighed på uddannelsesinstitutionen. Her 
kan den studerende arbejde mere fokuseret på 
specialet end derhjemme, og han kan skabe sig 
en hverdag, hvor han møder om morgenen, 
arbejder hele dagen og går hjem om aftenen. 
Samtidig kan han opretholde en meget tæt 
forbindelse til sit faglige miljø, til de andre 
specialestuderende og til vejlederen. 
Det er generelt vigtigt, at ydre forhold ikke 
tvinger de studerende til at bruge længere 
tid på specialet end normeret. Ventetid 

Fakta: Feedback-grupper
En feedbackgruppe består af  studerende, der alle er i gang med at skrive speciale. De behøver 
ikke være fra samme uddannelse, men de kan være det. De mødes typisk hver eller hver anden 
uge for at give feedback på det, som de hver især har skrevet siden sidste møde. Foruden den 
faglige sparring, er feedback-grupperne også en god måde at forpligte de studerende på. 
Under specialetiden er en typisk faldgrube, at den studerende læser meget uden at få skrevet 
noget sideløbende. Det gør, at det til sidst bliver uoverskueligt at få formuleret noget skriftligt. 
Også dette problem kan feedbackgrupper have en positiv effekt på. De sikrer nemlig, at den 
studerende får deres viden ned på papir fra starten af  processen.
Læs mere om feedbackgrupper i Lotte Reineckers bog ”Tekster til tiden”.

Studerende: Et 
godt og inspir-
erende miljø
»Det er let at blive 
vejledt, fordi min vejleder 
sidder tæt på min 
specialeplads. Vi har et 

godt og tæt samarbejde, der gør det nemt for mig 
at stille spørgsmål og komme med ideer, der straks 
kan blive afprøvet. Vi er flere specialestuderende, 
der sidder samme sted og har den samme vejleder, og 
det gør, at der er et godt sammenhold i hele gruppen, 
og vi ses også i fritiden. Det gode og inspirerende 
miljø gør, at det er rart at stå op om morgenen og 
komme videre med specialet«.
Sidsel Damkjær, Studerende i eksperimentiel 
fysik ved Københavns Universitet

til forsøgs- eller it-faciliteter er meget 
frustrerende og nedsætter koncentrationen og 
arbejdstempoet. 
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Forskellige specialemodeller
Når et studienævn fastsætter kravene til 
specialet, kan det være givtigt at overveje, 
om de studerende skal have mulighed for at 
vælge mellem forskellige specialemodeller, og 
om kravene til specialet skal afhænge af  den 
valgte model. For eksempel en model, hvor 
et speciale opdeles i flere mindre dele inden 
for det samme eller flere beslægtede emner. 
Mange uddannelser har også specialemodeller, 
hvor der indgår et produkt eller et omfangsrigt 
empirisk materiale. At beskrive hvilke 
specialemodeller den studerende kan vælge 
imellem, er med til at give den studerende 
overblik og hjælpe ham i gang.  
Når omfanget af  specialet fastsættes, er det 
vigtigt at skele til den samlede arbejdsbyrde for 
forskellige specialemodeller. Ofte vil specialer, 
hvor den studerende skal indsamle meget 
empiri, kræve meget tid.

Erfaring: Specialemodeller i forhold 
til beskæftigelsesønsker
På matematik ved Roskilde 
Universitetscenter vælges der mellem tre 
forskellige specialemodeller baseret på den 
type beskæftigelse, den studerende ønsker. 
De tre modeller er:

− Formidlervarianten, hvor den studerende 
beskæftiger sig med undervisningsfaget 
matematik (eller med matematik sådan som 
det indgår i andre formidlingssituationer, 
for eksempel i bøger, magasiner, museer, 
radio, tv eller på internettet).

− Modelbyggervarianten, hvor den 
studerende medvirker i en virkelig 
modelbygningssituation og leverer 
selvstændige bidrag til en model (eller laver 
en hel model), som andre personer har 
interesse i eller brug for.

− Forskervarianten, hvor den studerende 
beskæftiger sig med forskningsfaget 
matematik. I projektarbejdet kan indgå 
egen matematisk forskning, men det 
vil formentlig kun ske sjældent. Det 
hyppigste vil være, at arbejdet baserer 
sig på rapporter fra en nuværende eller 
fortidig »forskningsfront«. Projektet 
kan gives en videnskabsteoretisk eller 
videnskabshistorisk drejning.
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Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er Danmarks største organi-
sation for studerende på videregående uddannelser. Vi arbejder for, 
at studerende skal have de bedst mulige vilkår både i Danmark og 
i udlandet. DSF har på nuværende tidspunkt 18 studenterpolitiske 
medlemsorganisatiner og repræsenterer således cirka 100.000 studer-
ende. DSF står for at koordinere de 18 medlemmersorganisationers 
studenterpolitiske samarbejde. Vores medlemmer arbejder på deres 
uddannelsesinstitutioner. I DSF samles kræfterne for de studerende 
på landsplan.


