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NOTAT



Dette notat har til formål at klargøre, hvilke konsekvenser
studiefremdriftsreformen vil have for kvaliteten af de dan-
ske universitetsuddannelser og de danske dimittender, der 
skal finde arbejde efter endt uddannelse. 

Notatet indledes med en kort gennemgang af de fire største udfordrin-
ger ved reformen efterfulgt at konkrete forslag til, hvordan reformen kan 
justeres, så de uhensigtsmæssige konsekvenser mindskes. Dernæst gen-
nemgås de egentlige årsager til, at universitetsstuderende forsinkes på 
deres uddannelse samt hvilke konsekvenser fremdriftsreformen ventes 
at få for kvaliteten af de danske universitetsuddannelser. Til sidst rede-
gøres kort for betydningen af studierelevant erhvervsarbejde, udlands-
ophold, praktikophold og frafald, da reformen i sin nuværende form 
ventes at få negative konsekvenser for alle disse aspekter af det danske 
uddannelsessystem.
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Uhensigtsmæssigheder kan udbedres 
Uanset om man accepterer fremdriftsreformens præmis om at universitetsstu-
derende skal hurtigere ud på arbejdsmarkedet, er der en række konsekvenser 
af reformen, som man bør imødegå. Det er forhold, som mærkbart vil forringe 
kvaliteten af de danske uddannelser, hvis reformen implementeres uden æn-
dringer.

Faglig progression. På en række uddannelser er der mange fag med 
progression, dvs. at studerende skal have bestået et fag, før de kan 
påbegynde det næste. Det gør kravet om altid at være tilmeldt 30 nye 
ECTS-point meget problematisk, da det tvinger studerende til at påbe-
gynde de næste fag inden de har bestået de første forudsætningsfag.

Dumpede eksamener. En del fag oplever en meget høj dumpeprocent, 
og det er helt normalt, at det på et fag er 20-40 % der dumper. Refor-
men vil få store konsekvenser for de mange studerende, der oplever at 
dumpe, da det bliver meget svært at klare sig igennem de efterfølgende 
semestre, da man hurtigt ender i en situation, hvor man skal tage flere 
point end normeret. 

Mulighed for at framelde et fag. Den manglende mulighed for at 
framelde et fag, vil gøre de studerende mindre modige i forhold til at 
vælge fag, de forventer, er svære at bestå. Frygten for efterfølgende at 
skulle læse mere end normeret kan føre til, at studerende i højere grad 
vil tage ”nemme” fag og dermed have sværere ved at specialisere sig på 
et højt niveau.

Praktisk erfaring. På uddannelser som fx jura og statskundskab er 
praktisk erfaring afgørende i forhold til efterfølgende jobmuligheder. 
Mange forsinkes	 på	 grund	 af studierelevant arbejde, praktik, udlands-
ophold eller studentersocialt arbejde og frygten for forsinkelse kan 
medføre, at færre vil få den nødvendige praktiske erfaring. 



DSF er ikke i tvivl om, at dét der skaber dygtige dimittender, som kommer i ar-
bejde efter endt uddannelse, er fleksibilitet i uddannelserne, der muliggør spe-
cialisering, fordybelse og nødvendige til- og fravalg undervejs. Derfor er DSF 
imod studiefremdriftsreformen, men har alligevel en række forslag til justerin-
ger af reformen, der afværger nogle af de forringelser, som er nævnt evenfor. 

Disse bud omfatter blandt andet følgende: 

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

Der fastsættes en mulighed for dispensation for aktiviteter, der 
understøtter den studerendes faglige, praksisnære eller innovative 
kompetencer. 

Der fastsættes en mulighed for at dispensere fra 60-pointskravet 
for arbejde i forbindelse med studerendes sociale eller uddannel-
sesmæssige forhold

Der indføres en tydelig dispensationsmulighed i tilfælde, hvor den 
studerende af den ene eller anden årsag ikke kan få et fuldt antal 
point med hjem fra sit udlandsophold.

De uheldige incitamenter i studietidsmodellen til at vægte gen-
nemførselstid over hensyn til kvalitet !ernes, ved at forsinkelser, 
der kan henføres til de ovenstående, fagligt begrundede dispensati-
oner, modregnes i opgørelsen af universiteternes studietid ligesom 
f.eks. barsel modregnes



 
 
  
Forsinkelsesårsager 
Hvilke af disse udsagn passer bedst på, hvorfor du er blevet forsinket i 
din uddannelse?  

Total 

For at få tid til betalt arbejde. Antal 396 
Procent 37% 

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

Antal 238 
Procent 22% 

For at få mere fritid til afslapning og interesser. Antal 209 
Procent 19% 

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

Antal 291 
Procent 27% 

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

Antal 267 
Procent 25% 

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

Antal 185 
Procent 17% 

På grund af stress eller sygdom, der skyldes 
uddannelsen. 

Antal 157 
Procent 15% 

Jeg har dumpet en eller flere eksamener/prøver. Antal 208 
Procent 19% 

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

Antal 81 
Procent 8% 

Jeg har fået børn. Antal 86 
Procent 8% 

Andre årsager: Antal 377 
Procent 35% 

Total   1077 
 
Dykker man nærmere ind i undersøgelsens datamateriale, opdager man, at de to variable, som fører til 
de længste studietidsforlængelser er sygdom grundet andet end uddannelsen samt det at få børn. Disse 
forlængelser vil der også i fremtiden kunne dispenseres for. 
 
De mest interessante variable derfor følgende: 
 

 Forsinkelse pga. lønnet arbejde 
 Forsinkelse pga. frivilligt arbejde 
 Sygdom opnået pga. uddannelsen 
 Forsinkelse pga. dumpet eksamen 

 
Kigger man tallene efter, kan man se, at lønnet arbejde, frivilligt arbejde og dumpede eksamener, er de 
tre årsager, der giver længere forsinkelser end den generelle forsinkelse.  
 

 1 Ungdommens AnalyseEnhed (2010) Studenterøkonomi 2010. Lokaliseret på: www.dsfnet.dk/files/
dsfnet.dk/UngdommensAnalyseEnhed/Studenter%C3%B8konomi%202010%20-%20Endelig%20
udgave.pdf

  
Hvorfor forsinkes studerende? 
Fremdriftsreformens mål er, at de studerende skal hurtigere ud på arbejdsmar-
kedet. I 2010 lavede Ungdommens AnalyseEnhed en undersøgelse1, der blandt 
andet viste, hvorfor studerende på lange videregående uddannelser forsinkes 
på deres studier. Analysens resultater kan ses i tabellen herunder, da der oftest 
er mere end én forsinkelsesårsag, var det muligt at vælge flere årsager end en.



Dykker man nærmere ind i undersøgelsens datamateriale, opdager man, at de 
to variable, som fører til de længste studietidsforlængelser er sygdom grundet 
andet end uddannelsen samt det at få børn. Disse forlængelser vil der også i 
fremtiden kunne dispenseres for.

De mest interessante forsinkelsesårsager er derfor følgende:

Forsinkelse pga. lønnet arbejde
Forsinkelse pga. frivilligt arbejde
Sygdom opnået pga. uddannelsen
Forsinkelse pga. dumpet eksamen

Kigger man tallene efter, kan man se, at lønnet arbejde, frivilligt arbejde og 
dumpede eksamener, er de tre årsager, der giver længere forsinkelser end den 
generelle forsinkelse. 
Især det at dumpe ser ud til at koste tid. 70% af alle studerende, der er forsinket 
af at dumpe, er mindst ét år forsinkede. Til sammenligning er 39% af denne 
gruppe højst 3 år fremme i deres uddannelse (BA og KA ses i denne undersø-
gelse som en lang uddannelse). Med andre ord er der en ret stor gruppe, der er 
mere end et år forsinket og som samtidig har mindst to år tilbage af deres ud-
dannelse.

Omfanget af studerende, der dumper  
På mange uddannelser er antallet af studerende, der dumper fag, ganske højt. 
Samlet set er ca. 9 % af alle de karakterer, der bliver givet på universiteterne, 
dumpekarakterer2, svarende til 53.000 eksaminer. Det dækker over stor varia-
tion inden for de forskellige uddannelser. På visse uddannelser er dumpepro-
centen ganske højt på centrale fag på uddannelsen. Nedenstående skema inde-
holder dumpeprocenter på flere fag på Københavns Universitet og Danmarks 
Tekniske Universitet og understreger, at det på flere fag er normalt, at mange 
studerende dumper. Tilsvarende dumpeprocenter vil kunne findes på en lang 
række andre uddannelser. Hvis reformen implementeres som ventet, vil mange 
af disse studerende være nødt til at læse mere end normeret og dermed risikere 
en ond ’forsinkelsesspiral’, hvor forsinkelser bliver meget svære at indhente.

 2 EVA’s evaluering af 7-trinsskalaen fra år 2013, s. 26, http://www.eva.dk/e-magasinet-evaluering/
projekter/2012/evaluering-af-7-trins-skalaen/projektprodukter/7-trins-skalaen



FAG FAG GENNEMSNIT ANTAL 
DUMPEDE 

DUMPEPROCENT ANTAL 
STUDERENDE 

Jura Forvaltningsret 4.3 168 21,5 778 

Jura  Formue 3 3,3 202 34,3 588 

Kemi  Organisk kemi 2 4,1 288 35,3 774 

Farmaci Analytisk kemi, 
instrumentel 

5,2 276 32,5 810 

Veterinærmedicin 

Veterinær anatomi og 
fysiologi 2 

3,9 110 26,2 406 

Veterinærmedicin 

Veterinær anatomi og 
fysiologi 1 

bestået/ikke 
bestået 

120 27% 458 

Biokemi 

Biokemi 1 - metabolisme og 
enzymologi. 
Forudsætningsfag  

4 44 31,6 % 131 

Biokemi  
 
 
 

  
Biokemi 2 - Protein og 
nukleinsyre biokemi, 
molekylær og cellebiolog - 
forudsætter biokemi 1 

3 47 39,9 % 108 

DTU, grundkursus 
for alle studerende 
 

Fysik (grundfag på BA) 4,2 99 26,9% 322 

 
UDDANNELSESKVALITET I FARE? 
 
Elev- og Studenterbladet Momentum foretog i dagene den 3. og den 4. december 2013 en telefonisk 
rundspørge blandt studieledere på AU, KU, RUC og CBS om fremdriftsreformens konsekvenser for 
kvaliteten af de danske universitetsuddannelser. I undersøgelsen deltog 35 studieledere. 
 
Adspurgt om hvorvidt studielederne forventer, at fremdriftsreformen vil betyde, at færre studerende 
fremover vil tage en del af deres uddannelse i udlandet svarede 71, 4 pct. ja, 20 pct. nej og 8,6 pct. 
svarede ved ikke. 
 
Adspurgt om hvorvidt studielederne forventer, at fremdriftsreformen vil betyde, at færre studerende 
fremover vil tage i praktik som en del af deres uddannelse svarede 40 pct. ja, 40 pct. nej og 20 pct. 
svarede ved ikke. 
 

lønnet arbejde, frivilligt  
arbejde og dumpede eksame-

ner, er de tre årsager, der giver 
længere forsinkelser end den 

generelle forsinkelse. 



Uddannelseskvalitet i fare? 
Elev- og Studenterbladet Momentum foretog i dagene den 3. og den 4. decem-
ber 2013 en telefonisk rundspørge blandt studieledere på AU, KU, RUC og CBS 
om fremdriftsreformens konsekvenser for kvaliteten af de danske universitets-
uddannelser. I undersøgelsen deltog 35 studieledere.

Adspurgt om hvorvidt studielederne forventer, at fremdriftsreformen vil betyde, 
at færre studerende fremover vil tage en del af deres uddannelse i udlandet, 
svarede 71, 4 pct. ja, 20 pct. nej og 8,6 pct. svarede ved ikke.

Adspurgt om hvorvidt studielederne forventer, at fremdriftsreformen vil betyde, 
at færre studerende fremover vil tage i praktik som en del af deres uddannelse, 
svarede 40 pct. ja, 40 pct. nej og 20 pct. svarede ved ikke.

Adspurgt om hvorvidt studielederne forventer, at fremdriftsreformen vil for-
ringe uddannelsernes faglige niveau, svarede 48,6 pct. ja, 34,3 pct. nej og 17,1 
pct. ved ikke. 

Adspurgt om studielederne forventer, at fremdriftsreformen vil få de stude-
rende hurtigere igennem deres uddannelser, svarede 65,7 pct. ja, 17, 1 pct. nej og 
17,1 pct. svarede ved ikke. 

Flere studieledere udtrykte bekymring for fagligheden og en af undersøgelsens 
deltagere udtalte, at reformen direkte ”forringer muligheden for faglig fordy-
belse.” En anden frygtede  ”utrolig mange flere dispensationssager” og en tredje 
formulerede sin bekymring således: ”Reformen forringer de studerendes mulig-
hed for at fordybe sig i det faglige stof. Trusselsbilledet er, at hvis de [politikerne]  
fører implementeringen helt ud, må vi ændre studieordningerne, så vi kan få de 
studerende med. Det vil betyde, at vi ikke kan nå vores faglige mål”.

De adspurgte studieledere er således i høj grad negativt stillede overfor refor-
mens betydning for uddannelseskvaliteten. Frygten for, at den faglige fordybel-
se vil blive begrænset af blandt andet de strammere regler for tilmelding til fag, 
understøttes af resultaterne fra DJØF’s studielivsundersøgelse fra 20113. 

3 DJØF (2011) Studielivsundersøgelse 2011. Lokaliseret på:
www.djoef.dk/presse-og-politik/forside/politik-og-m-ae-rkesager/undersoegelser/uddannelse/
studielivsunders-oe-gelse-2011.aspx



Her angav 11 % af de adspurgte studerende, som var forsinkede på deres uddan-
nelse, at de var forsinkede, fordi de havde prioriteret at læse mindre end norme-
ret i et eller flere semestre, på grund af vanskeligheder ved at følge med fagligt. 
I forlængelse heraf viste undersøgelsen fra Ungdommens AnalyseEnhed, som 
er præsenteret ovenfor, at 27 % af de adspurgte studerende angav, at de var ble-
vet forsinkede for at få tid til at forstå det de skulle lære på uddannelsen. 25 % 
angav at de var forsinkede for at få tid til at fordybe sig ekstra meget i dele af 
uddannelsen. Disse muligheder vil de studerende miste fremover på grund af 
den obligatoriske tilmelding. 
 
Betydningen af fagligt relevant erhvervsarbejde 
AC har lavet en undersøgelse af betydningen af erhvervsarbejde – studierele-
vant og ikke-studierelevant – og studerendes beskæftigelsessituation efter 
endt uddannelse.4 AC undersøgte omfanget af studerendes erhvervsarbejde, 
erhvervsarbejdets betydning for de studerendes studietid og erhvervsarbejdets 
betydning for dimittenders beskæftigelsessituation. 

Omfanget af studerendes erhvervsarbejde 
Undersøgelsen viser, at omfanget af erhvervsarbejde a"ænger af hvorvidt det 
er studierelevant eller ej, hvor den klare tendens er, at studerende med studi-
erelevant arbejde bruger flere timer på erhvervsarbejde end studerende med 
arbejde, der ikke er studierelevant. En forklaring er, at mange udbydere af studi-
erelevant arbejde kræver minimum 15 timer ugentligt. 

Erhvervsarbejde der i høj grad er relevant for uddannelsen:  
13,7 timer pr. uge

Erhvervsarbejde der i nogen grad er relevant for uddannelsen:  
12,4 pr. uge

Erhvervsarbejde der i mindre grad er relevant: 10,9 timer pr. uge

Erhvervsarbejde der slet ikke er relevant: 10,4 timer pr. uge

4 AC (2010) Det frie valg eller det frie fald - overgangen fra studium til job. Lokaliseret på:  
www.ac.dk/media/149430/det_frie_valg_eller_det_frie_fald.pdf



Erhvervsarbejdets betydning for studerendes studietid 
Undersøgelsen viser, at studerende med et fagligt relevant studiejob i mindre 
grad gennemfører på normeret tid end studerende uden relevant studiejob. For 
studerende både med og uden studierelevant arbejde er den hyppigste gen-
nemførselstid normeret + 1 år.

Det samme konkluderer andre undersøgelser, hvor studiejob dog ikke er opdelt 
efter faglig relevans.
 
DJØF’s studielivsundersøgelse fra 2011 konkluderede, at ud af 516 adspurgte 
kandidatstuderende var 50 % blevet forsinkede på grund af studiejob, 
I analysen foretaget af Ungdommens Analyseenhed, som der også refereres til 
ovenfor, angav 36,8 % af de adspurgte studerende på lange videregående ud-
dannelser, der var forsinkede, erhvervsarbejde som en forsinkelsesårsag. 



Erhvervsarbejdets betydning for dimittenders jobsituation 
AC har undersøgt dimittenders beskæftigelsessituation tre måneder efter endt 
uddannelse, fordelt på hvorvidt dimittenderne har haft relevant erhvervsarbejde 
imens de var under uddannelse. Det står meget klart, at selvom et fagligt rele-
vant studiejob mindsker sandsynligheden for, at studerende gennemfører deres 
uddannelse på normeret tid, så forøger det sandsynligheden for at komme i 
arbejde umiddelbart efter uddannelsens afslutning markant. 

Hele 63 % af de studerende, der har et fagligt relevant studiejob, er således i 
beskæftigelse 3 måneder efter endt uddannelse, hvor det blot er tilfældet for 25 
% af de studerende med et ikke relevant studiejob og 13 % af de studerende, der 
ikke har haft et studiejob.

Betydningen af henholdsvis erhvervsarbejde  
og karakterer for jobsituationen 
AC har undersøgt hvor stor betydning henholdsvis fagligt relevant erhvervsar-
bejde og karaktergennemsnit har for dimittenders jobsituation. Undersøgelsen 
viser tydeligt, at det som er afgørende for dimittenders muligheder på arbejds-
markedet, i langt højere grad er, om de har haft et fagligt relevant studiejob, end 
om de har opnået gode karakterer på studiet. Uanset karakterniveauet klarer 



dimittender, der tidligere har haft et fagligt relevant studiejob, sig bedre end 
dimittender, der ikke har haft et fagligt relevant studiejob. 

Figuren ovenfor understreger desuden, at en begrænsning af studerendes mu-
ligheder for at tage studierelevant arbejde ved siden af deres uddannelse, især 
vil gå ud over de studerende, der ikke får de højeste karakterer. 

AC’s konklusion bakkes op af resultater fra DJØF’s studielivsundersøgelse fra 
2011, hvor hele 93 % af de adspurgte studerende på lange videregående uddan-
nelser var enige spurgte i, at studiejobbet bevirker, at det bliver lettere at få et 
akademisk arbejde efter studiet.

Betydningen af udlandsophold 
»Det er et grundvilkår, at man bliver forsinket, hvis man tager til udlandet. Og 
hvis man i forvejen er presset på tid, kan det være, man vælger at opgive ud-
landsopholdet.« Sådan sagde formanden for rektorkollegiet, Jens Oddershede, 
til Information den 25. November 2013.5 

5 http://www.information.dk/479809



»Det er et grundvilkår, at  
man bliver forsinket, hvis man  

tager til udlandet. Og hvis man i  
forvejen er presset på tid, kan  

det være, man vælger at opgive 
udlandsopholdet.«

JENS ODDERSHEDE !". NOVEMBER !#$%



Meget tyder på, at Oddershede har ret. I DJØF’s undersøgelse fra 2011 angav 
hele 25 % af de studerende praktik- eller udlandsophold som årsag til deres 
studietidsforsinkelse. Når hver !erde studerende forsinkes på grund af udlands-
ophold, så skyldes det blandt andet, at mange oplever, at fag, der er forhånds-
godkendt af deres studienævn i Danmark, efterfølgende viser sig ikke at blive 
udbudt, uden at det er muligt for den studerende at erstatte faget med et andet, 
fagligt relevant alternativ. Forsinkelser kan også skyldes, at semestrene på 
nogle universiteter i andre lande ligger forskudt af de danske semestre, således 
at de starter og slutter midt i danske semestre. Dette bevirker, at det ofte kan 
være svært at opretholde fuld studieaktivitet, hvis en studerende vil studere på 
et universitet med sådan en struktur. 
Elev- og Studenterbladet Momentums rundspørge blandt universitetsstudie-
ledere i december 2013 viste således også at hele 71, 4 pct. af studielederne for-
venter, at fremdriftsreformen vil betyde, at færre studerende fremover vil tage 
på udlandsophold i forbindelse med deres uddannelse.
 
Betydningen af praktikophold 
I DJØF’s studielivsundersøgelse fra 2011 blev deltagerne adspurgt om forhol-
dene omkring merit i forbindelse med praktikophold. Hele 44 % af deltagerne 
blev forsinkede på deres uddannelse, fordi de ikke eller kun delvist fik merit for 
deres praktikophold. Ud af 662 adspurgte var det hele 25 %, der havde været i 
praktik som en del af deres uddannelse, og praktikophold kan derfor siges at 
være en væsentlig forsinkelsesårsag. 

I AC’s undersøgelse vurderede hele 85 % af de kandidatstuderende og dimitten-
der, der har været i praktik, at det har haft en positiv betydning for deres job-
situation efter endt uddannelse. Praktik er således et uddannelseselement, der 
ofte medfører studietidsforsinkelse, men som formentlig har en positiv betyd-
ning for efterfølgende jobsituation. En begrænsning af praktikmulighederne, 
som en følge af fremdriftsreformen kan således risikere at indvirke negativt på 
dimittendernes efterfølgende jobmuligheder.  
 
Studiefremdriftsreformens betydning for frafald 
Det er de færreste, der er i tvivl om, at studiefremdriftsreformen vil føre til øget 
frafald. I Elev- og Studenterbladet Momentums rundspørge i december 2013 
angav hele 88,6 % af studielederne, at reformen vil føre til øget frafald blandt 
de studerende. Som én studieleder sagde, så vil reformen føre til, at ”flere vil 
komme hurtigere igennem, men der vil være færre i alt der fuldfører”.



Risikoen for øget frafald som følge af fremdriftsreformen er ligeledes blevet 
påpeget af en helt række af de interessenter, som har afgivet høringssvar – det 
gælder blandt andet Danske Universiteter, Københavns Universitet, Danmarks 
Vejlederforening og Akademikerne.

Universitetsdirektøren på Danmarks Tekniske Universitet, Claus Nielsen påpe-
gede d. 5 december i en kronik i Politiken, den store risiko for øget frafald som 
følge af reformen. I den forbindelse påviste han, at såfremt reformen fører til et 
øget frafald på blot 0,7 %, så vil de økonomiske konsekvenser være så store, at 
de økonomiske gevinster, ved at få de studerende hurtigere igennem deres ud-
dannelser, bliver ikke-eksisterende.

“DTU uddanner ca. 1.000 civilingeniører om året. Hvis vi ved uændret optag 
reducerer studietiden med 2,4 måneder (delkravet til DTU), vil vi skabe ca. 200 
flere ingeniørårsværk det pågældende år, hvilket omregnet til hele ingeniørlivs-
værk svarer til ca. 7 ekstra nyuddannede ingeniører hvert år. Dette er for så vidt 
fint nok, men kun under forudsætning af, at frafaldet til uddannelsen ikke stiger. 
Det vil sige, at hvis de incitamentsmekanismer, skærpede studieaktivitetskrav og 
risiko for tab af SU, som vil blive implementeret med fremdriftsreformen, blot øger 
frafaldet med sølle 0,7 procent, eller 7 studerende per år, kan det hele være lige 
meget!”6

Risikoen for øget frafald kan altså have store økonomiske omkostninger, som 
dog ikke indgår i det beregningsgrundlag, som fremdriftsreformen og bereg-
ningerne af forventede provenu heraf bygger på.   
 
Øvrige aktørers kritik af fremdriftsreformen
Bilag 1 indeholder en oversigt over udvalgte aktørers kommentarer til studie-
fremdriftsreformen, blandt andet flere universiteter, fagforeninger, erhvervsper-
soner, forskere, erhvervsorganisationer m.fl.. Bilaget har til formål at tydelig-
gøre, at det ikke alene er DSF, som er kritisk stillet overfor flere af reformens 
nuværende elementer, men at der er mange aktører med kendskab til enten 
uddannelsessektoren eller det akademiske arbejdsmarked, som er kritiske over-
for reformen.

Det er DSF’s håb, at der i det videre arbejde med studiefremdriftsreformen vil 
blive set på de konkrete forslag til forbedringer, der kan modvirke nogle af de 
værste konsekvenser ved reformen.

6 Nielsen, Claus (2013) Når politik bliver til bureaukrati. Kronik i Politiken lokaliseret på: www.
politiken.dk/debat/kroniken/ECE2151197/naar-politik-bliver-til-bureaukrati/



BILAG 1: UDPLUK AF KRITIK 
AF FREMDRIFTSREFORMEN 
FRA ØVRIGE AKTØRER



AC, høringssvar til fremdriftsreformen

”Obligatorisk tilmelding til fag og prøver

Fremover skal universiteterne og de andre videregående uddannelsesinstitutio-
ner sikre, at de studerende for hvert studieår bliver tilmeldt ud- dannelsens fag 
og eksamener svarende til 60 ECTS eller 30 ECTS pr. semester. Forslaget kan 
givet få en positiv e#ekt i forhold til at skabe en klarere forventningsafstemning 
med de studerende om god studieafærd.
Når det er sagt, kan Akademikerne dog være bekymret for, at forslaget kan have 
uheldige konsekvenser for læringsudbyttet og studiemiljøet, hvorfor Akademi-
kerne skal anbefale, at konsekvenserne af forslaget indgår i en treårs evaluering, 
som foreslået indledningsvist.
I samme moment skal Akademikerne ligeledes rette opmærksomheden på, at et 
sådant generelt formuleret krav om tilmelding kan give nogle særlige kvalitets-
mæssige udfordringer på de uddannelser, hvor studie- ordninger stiller krav om 
en særlig studieprogression, dvs. at fagene skal følges i en bestemt rækkefølge. 
Det gælder eksempelvis især for autorisationsgivende uddannelser, at tilmel-
ding til visse fag forudsætter, at andre fag er bestået. En generel bestemmelse 
vil således risikere at medføre, at studerende, der har dumpet et fag, får vanske-
ligt ved at sammensætte et fuldt semester før det pågældende fag er bestået.”

Danmarks Vejlederforenings  
høringssvar til fremdriftsreformen 
”Forslaget om at fremme en aktiv studiekultur gennem obligatorisk tilmelding 
til visse fag og prøver og med mulighed for også at skulle bestå en studiestarts-
prøve kan efter vores opfattelse øge risikoen for frafald. Set i kombination med 
den ændrede SU-tildeling ved studiestart efter mere end to års uddannelses-
pause efter ungdomsuddannelsen forventer vi nemlig, at flere unge vil starte på 
en videregående uddannelse, før de egentlig selv er helt parate til det. Forslaget 
kan derfor resultere i, at flere helt falder fra uddannelse, da de fratages mulighe-
den for individuel og fleksibel tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet.”



Dansk Magisterforening, debatindlæg i information d.  27. 
November, af Mette Thygesen, Formand for DM Studeren-
de og Leif Søndergaard, Formand for Universitetsundervi-
serne i DM

”DM mener, at studiefremdriftsreformen indebærer et unødvendigt bureaukrati, 
der vil dræne et i forvejen presset administrationsapparat, og som vil stjæle tid 
fra kerneopgaven: undervisning. Vi frygter, at mange flere vil dumpe til eksamen 
og sygemelde sig, fordi kun en sygemelding gælder som lovligt a!ud.
De studerende i dag er hårdt presset til at gøre sig attraktive over for kommende 
arbejdsgivere, mens de er under uddannelse. Udlandsophold, praktik og relevan-
te studiejob kan være afgørende for, om man ender på dagpenge eller i job efter 
endt uddannelse.
Vi frygter, at reformen i virkeligheden kommer til at koste samfundet dyrt, fordi 
mange studerende vil knække nakken og ende uden en kandidatgrad.”
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Maria Igelsø Hvidt, Koncerndirektør i TDC, debatindlæg i 
Politiken, d. 25. November

”Når virksomhederne rekrutterer nye kandidater – ikke mindst i en tid med stor 
arbejdsløshed blandt nyuddannede – er der også en klar tendens til, at de, der 
skiller sig positivt ud ved at have noget ekstra på cv’et, lettere får et job.
Det ekstra skal selvfølgelig være relevant – og er man f.eks. fem år om at skrive sit 
speciale, vil det sjældent være en fordel.
Men relevant studiejob, erfaring fra studier i udlandet eller fordybelse i udvalgte 
emner vil i rigtig mange tilfælde tælle på plussiden, mens et ekstra år eller to 
inden eksamen næppe vil tælle negativt hos mange arbejdsgivere.
Når vi presser de studerende hurtigere igennem studierne, får samfundet nok 
nogle gevinster i form af mere produktive læreanstalter, men den gevinst kan 
også blive på bekostning af kvaliteten.
Min påstand er, at vi ved at presse de studerende hurtigst muligt igennem og 
belønne universiteterne for at producere hurtige frem for dygtige kandidater får 
mindre af de kompetencer og den viden, som vi har brug for.
Til gengæld vil vi få mere ensretning og ’pølsefabrik’, og det kan hverken de stu-
derende, de virksomheder, der skal ansætte dem, eller i sidste ende det danske 
samfund være bedst tjent med.

Uddannelsesdekan på CBS Jan Molin i  
blogindlæg i CBS Observer

”På CBS prøver vi at navigere under de institutionelle begrænsninger. Vi bliver 
ved med at opfordre vores studerende til at tage på udveksling og søge praktik-
pladser. Vi er enige i, at relevant studiearbejde sikrer bedre kompetencer - og vi 
opfordrer vores studerende til at være en del af de uendeligt mange studenter-
drevne fritidsaktiviteter, som vi lægger hus til på campus. Det er alt sammen en 
del af hvad vi kalder et “ansvarligt ledelsesperspektiv” - noget, vi introducerer 
vores studerende til på deres allerførste skoledag (vores Responsibility Day).
Vi ved, at det udgør en risiko for CBS’ muligheder for at reducere studietiden. Vi 
har o"cielt lovet, at vi vil gøre et e#ektivt forsøg på at reducere studietiden (for 
at imødekomme det politiske ønske), og vi har gjort det mere end klart, at vi vil 
gøre det ved (med hjælp fra vores studerende) at identificere de processer, hvor 
de studerende utilsigtet mister tid (fx på at finde en relevant specialevejleder, 
m.v.) Naturligvis findes der masser af eksempler på studerende, der bliver op-



holdt pga. af uhensigtsmæssige procedurer og dårlig koordinering. Vi skal og vil 
gøre vores yderste for at a$jælpe dette.
Vi har imidlertid også erklæret, at indsatsen i forbindelse med dette politiske 
ønske ikke skal stå i vejen for vores muligheder for at nå andre politiske mål som 
fx internationalisering og - måske vigtigst af alt - den højest mulige kvalitet i 
undervisning og uddannelsesstrukturer.”

Kronik fra medlemmer af ’Det Unge Akademi’,  
Berlingske d. 17. November

I Det Unge Akademi mener vi, at det er afgørende at indrette systemet på en 
måde, som skaber fleksibilitet for den enkelte studerende. Og det er uanset om 
den enkelte regnes til bredden eller eliten. Der er talent i mange dele af uddan-
nelseskæden – også talent, der retter sig mod andet end forskning – og vi mener, 
at det er vigtigt at skabe en struktur, der giver denne forskellighed af talent 
individuelle betingelser for at blomstre til gavn for hele samfundet. Der skal 
være plads til, at man bliver et halvt eller et helt år længere som gæst ved uni-
versitetet i Freiburg eller Boston, selvom det ikke meriteres på papiret. Der skal 
være plads til at foretage feltarbejde i Mongoliet i forbindelse med et speciale 
i antropologi. Plads til, at man bruger længere tid på et laboratorieforsøg end 
det først var planlagt. Og der skal være plads til, at en studerende er i praktik på 
en udgravning i Mellemøsten, mens vedkommende lærer sig arabisk. Det ville 
være paradoksalt, hvis de nye regler på SU- og uddannelsesområdet skaber bar-
rierer for fremtidens topforskere. Det er forskertalenterne, som kommer til at stå 
for fremtidens undervisning af de mange andre studerende på universiteterne, 
og det er de samme forskertalenter, som med deres forskning skaber fremtidens 
videns- og innovationssamfund. Man skaber ikke eliteforskning med et usmidigt, 
strømlinet system.
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