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FORORD
Studerende har i årevis påpeget, at der findes massive kvalitetsproblemer på en stor del af de
videregående uddannelser i Danmark, og på det seneste har kvaliteten på de videregående uddannelser
også fyldt meget på den politiske dagsorden.
Den 12. marts 2018 offentliggjorde det såkaldte udvalg om bedre universitetsuddannelser deres rapport
med en lang række anbefalinger til ændringer af universitetsuddannelserne i Danmark. Udvalget er
nedsat af Uddannelses- og Forskningsminister, Søren Pind, til, inden for de af ministeren udstukne
rammer, at komme med deres anbefalinger til at styrke kvaliteten på universitetsuddannelserne. På
trods af en bred repræsentation af universitetssektoren og repræsentanter fra erhvervslivet, har der ikke
siddet studerende med i udvalget, hvilket mange af anbefalingerne bærer præg af.
Dette skal dog ikke afholde os studerende fra at komme med vores analyser af udfordringerne på vores
uddannelser og anbefalingerne til, hvordan vi løser dem. Som studerende i Danmark er vi dem, der har
vores hverdag på uddannelsesinstitutionerne, i auditorier, gruppelokaler, laboratorier og læsesale. Vi er
derfor nogle af de allermest velkvalificerede til at udtale os om, hvad kvalitet handler om. Samtidig er
det os, der skal bruge vores uddannelser til at bidrage til, og udvikle, fremtidens samfund på fremtidens
arbejdsmarked og i fremtidens demokrati og kulturliv. Derfor må vi have en afgørende stemme i
bestemmelsen af, hvilken viden og hvilke evner der er relevante.
Derfor udgiver vi dette kvalitetsudspil, hvor vi præsentere vores analyser og anbefalinger til at sikre
kvaliteten på universitetsuddannelserne i Danmark.
Som studerende har vi et ansvar for at engagere os og gøre vores bedste på uddannelsen og
efterfølgende på arbejdsmarkedet og i samfundet. Dette arbejde bærer bedst frugt, hvis politikere og
ledelser tager ansvar for at sikre optimale rammer for vores uddannelser og vores muligheder for at
komme i arbejde.
Danske Studerendes Fællesråd vil med dette udspil opfordre politikere og ledelser til at handle og
skabe reelle forbedringer for studerende i Danmark og tage ansvar for at sikre grundlaget for, at vores
samfund kan udvikle sig i en oplyst, innovativ og bæredygtig retning.
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OM UDSPILLET
Dette udspil har til formål at belyse en række centrale aspekter af kvalitet på de danske
universitetsuddannelser. Selvom fokus altså ligger på universitetsuddannelser, går mange af
problematikkerne, der her belyses igen på store dele af de videregående uddannelser generelt.
Udspillet består primært af uddrag fra eksisterende undersøgelser, analyser og forskningsresultater
samt egne beregninger på baggrund af relevant tilgængeligt talmateriale.
Opbygning
Udspillet består af 4 overordnede kapitler, med 9 underafsnit. I alt gives 39 anbefalinger til, hvordan
kvaliteten af vores uddannelser kan løftes.

Kapitel 1 handler om indholdet og omfanget af vores uddannelser og består af 2 afsnit.
Afsnit 1 handler om fuldtidsstudier og undersøger omfanget af undervisningstimer og selvstudie, og
konsekvenserne af få timer.
Afsnit 2 handler om interaktion mellem undervisere og studerende og her undersøger vi det kvalitative
indhold af undervisningen.

Kapitel 2 handler om det stigende optag på universiteterne og de afledte effekter af dette og består af
3 afsnit.
Afsnit 3 handler om finansieringen af universiteterne, og afdækker et fald i midler pr. studerende med
underfinansiering af vores uddannelser til følge.
Afsnit 4 afliver myten om den arbejdsløse akademiker, og sætter fokus på dimittendledighed, og
hvordan man kan løse denne udfordring gennem beskæftigelsespolitik.
Afsnit 5 handler om optagelsessystemet og social mobilitet og sætter fokus på konsekvenserne af et
stigende karakterræs.

Kapitel 3 handler om medbestemmelse og medindflydelse på vores uddannelser og består af 3 afsnit.
Afsnit 6 handler om konsekvenser af ministeriel og politisk detailstyring af universiteterne.
Afsnit 7 handler om det interne demokrati på universiteterne og sætter fokus på betydningen af de
kollegiale organer.
Afsnit 8 foreslår indførelsen af en studenterombudsfunktion.

Kapitel 4 handler om fleksibilitet og fremdriftspres og består af ét afsnit.
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KAPITEL 1: FULDTIDSSTUDIER OG INDHOLD AF
UNDERVISNINGEN
Afsnit 1: Udbud af reelle fuldtidsstudier
En forudsætning for, at vi som studerende understøttes og udfordres i vores uddannelser er, at vi reelt
tilbydes fuldtidsstudier. Selvom en videregående uddannelse kræver og skal kræve en stor selvstændig
indsats fra den studerendes side, er det en forudsætning for uddannelseskvaliteten, at de studerende
tilbydes et tilstrækkeligt antal vejlednings- og undervisningstimer. Her kan der foregå reel dialog,
interaktion, øvelse, opgaveløsning og idéudvikling i mødet mellem studerende, underviser og
medstuderende.
Ud over at være en forudsætning for, at vi studerende kan blive udfordret og understøttet, er et væsentligt
antal undervisningstimer og lange semestre en forudsætning for, at vi reelt kan komme i dybden med
vores fag og kan lære viden på højeste niveau. Det er dog i dag en lang række af uddannelser, hvor
universiteterne tilbyder alt for få timer til, at de studerende reelt tilbydes fuldtidsstudier.
Stor variation i timetallet
Studerende på universiteterne modtager undervisning i gennemsnit knap 13 timer om ugen (ved 14
uger pr. semester). Dette tal dækker dog over en meget stor variation universiteterne imellem og på
tværs af hovedområder.
Gennemsnittet for humanistiske bacheloruddannelser er 12 timer om ugen, mens studerende på
tekniske, sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige bacheloruddannelser modtager 16-18 timer
om ugen. Ligeledes er der langt fra de gennemsnitlige 11-12 timer om ugen på bacheloruddannelserne
på RUC, Aalborg og CBS til 25 timer om ugen på DTU.
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Kilde: Uddannelses og Forskningsministeriet ”Timetalssystemet”. Note: Punktet indikerer gennemsnit og klammer indikerer
standardafvigelse.
Note: Timetallet pr. uge er antaget et 14 ugers semester og er opgjort som et gennemsnit på uddannelsesudbudsniveau.
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Forskellen mellem hovedområderne er særlig markant, hvis man ser på andelen af studerende, som
modtager det laveste antal timer. På de humanistiske bacheloruddannelser har 46 % af uddannelserne
under 12 timer om ugen. Blandt uddannelserne på naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og
tekniske bacheloruddannelser er dette kun tilfældet for hhv. 3 %, 7 % og 13 %.
Timetallene på kandidatuddannelserne følger de samme tendenser dog med generelt færre
undervisningstimer.
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Der har de senere år været et større fokus på antallet af undervisningstimer på universiteterne, og
timetallet er hævet flere steder sammenlignet med tidligere. Dog viser tallene klart, at alt for mange
studerende fortsat modtager for få undervisningstimer til, at det kan danne grundlag for reelle
fuldtidsstudier.
Økonomiske årsager til variation i timetal
Variationen i timetallet, særligt mellem universiteterne, kan til dels skyldes pædagogiske valg, for
eksempel en problembaseret læringstilgang, hvor man prioriterer mere gruppebaseret projektarbejde
frem for traditionel undervisning.
Rum til sådanne forskellighed i læringstilgange er grundlæggende meget positivt, men det kan ikke
desto mindre konstateres, at variation i timetal primært skyldes økonomi.
Der er en klar sammenhæng mellem størrelsen på taxametret til de forskellige uddannelsesgrupper og
antallet af timer. Langt størstedelen af de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser er på
det laveste taxameter, 44.000 kr. pr. årsstuderende i 2017, mens størstedelen af de naturvidenskabelige,
tekniske og sundhedsvidenskabelige uddannelser er på den højeste takst, 92.400 kr. i 2017.
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Kilde: Uddannelses og Forskningsministeriet ”Timetalssystemet” sammenholdt med
uddannelsernes taksindplacering, egen opgørelse
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Sammenhængen fremgår tydeligt, når man grupperer uddannelserne ud fra taxameter og
sammenligner de gennemsnitlige timetal. Ligeledes medførte forhøjelsen af det laveste taxameter, der
blev gennemført i 2010 et øget timetal på de berørte uddannelser 1.
Det lave timetal på visse områder må altså ud fra en overordnet betragtning ses som en følge af de
økonomiske midler, som uddannelserne har til rådighed.
Tid brugt på selvstudie
Forskellen mellem antallet af timer på de forskellige hovedområder begrundes traditionelt med, at de
såkaldt tørre uddannelser (de humanistiske og samfundsvidenskabelige) er mere læsetunge end de
våde uddannelser (sundhedsvidenskabelige, tekniske og naturvidenskabelige) - derfor er der brug for
mere tid til selvstudium. De våde fag har til sammenligning en mindre læsemængde og hermed mindre
selvstudium, men til gengæld mere behov for øvelser, laboratorieundervisning mv. Denne antagelse af,
at de færre timer på de humanistiske og samfundsfaglige uddannelser bliver opvejet af tilsvarende
mere selvstudium står dog i skarp kontrast til stort set alle undersøgelser på området.
Studiemiljøundersøgelserne fra KU og AU viser
begge, at der generelt ser kun er små forskelle i,
hvor meget tid de studerende bruger på
forberedelse mellem fakulteterne. I kontrast til den
markante forskel i antallet af undervisningstimer.
På KU er forskellen i forberedelsestid mellem
samfundsvidenskab (SAMF) og naturvidenskab
(SCIENCE) 1,7 timer, og mellem humaniora (HUM)
og naturvidenskab 0,5 timer, mens forskellen i
undervisning er hhv. 4,6 timer og 6,4 timer.

Undervisning og
studieforberedelse
Københavns Universitet
Undervisning

Forberedelse

JURA

8,2

11,6

TEO

9,4

15,2

SAMF

10,5

11,6

På AU er billedet det samme. Her er forskellen i
forberedelse mellem humaniora (Arts) og Science
and Technology (ST) 2,7 timer og mellem Business
and Social Sciences (BSS) og ST på 2,3 timer, mens
forskellen i undervisning er hhv. 10,6 timer og 7,5
timer.

SCIENCE
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SUND
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Selvstudie sammenlignet med andre lande
Forskellene i antallet af undervisningstimer
opvejes altså ikke af selvstudie. Dermed er den
samlede studieaktivitet på uddannelser med lave
timetal lavere end på uddannelser med høje
timetal, og det er problematisk, når nogle
uddannelser dermed ikke udgør et reelt
fuldtidsstudie på 37 timer pr. uge.
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Aarhus Universitet

Kilde: studiemiljøundersøgelse KU 2016 og
studiemiljøundersøgelse AU 2017.
Note: opgørelsesmetoden på AU og KU er forskellig
og tallene kan derfor ikke direkte sammenlignes på
tværs.

Denne problemstilling er veldokumenteret, men
desværre tilskrives problemet ofte manglende
arbejdsmoral og arbejdsindsats fra de studerendes
side. Derfor ender diskussionerne af, hvordan man skaber fuldtidsstudie, ofte med forslag som fx, at de
studerende skal selvstudere mere, at der skal strammere aktivitetskrav og lignede.

1

Notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet: Opgørelse af taxameterforhøjelsen til humaniora og
samfundsvidenskab, 2013
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Sammenlignet med andre lande er der dog
intet belæg for at danske studerende skulle
have en særlig lav selvstændig
studieaktivitet – tværtimod.

Selvstudie - Europæisk bachelor
Tjekkiet
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Rumænien
Slovakiet
Ungarn
Polen
Rusland
Montenegro
Bosnien-Her.
Georgien
Finland
Schweiz
Estland
Tyskland
Kroatien
Gennemsnit
Litauen
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Slovenien
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Italien
Sverige
Malta
Armenien
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Ifølge Eurostudent V-undersøgelsen ligger
danske bachelorstuderende på en delt 4.
plads med hensyn til tidsforbrug på
forberedelse med 18 timer om ugen. Pænt
over gennemsnittet på 16 timer. Derimod
klarer Danmark sig dårligere med hensyn
til den udbudte undervisning. Eurostudent
opgør undervisningstimerne for danske
bachelorstuderende til 16 timer om ugen et godt stykke under det europæiske
gennemsnit på knap 19 timer. De danske
kandidatstuderende indtager en 3. plads
for selvstudie med 24 timer om ugen mod
et europæisk gennemsnit på 17 timer.
Ligeledes ligger undervisningstimerne på
kandidaten under det europæiske
gennemsnit med 11 timer om ugen for
danske kandidater mod 14 timer i
gennemsnit.
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Kilde: Eurostudent V

Sammenhæng mellem timetal og kvalitet
Der er dokumentation for, at et lavt timetal skader uddannelseskvaliteten. I spørgeskemaundersøgelsen
foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet i forbindelse med etableringen af
”UddannelsesZoom” 2 vurderer de studerende kvaliteten af deres uddannelser på skalaen 1-5. De
studerende vurderer generelt kvaliteten af deres uddannelse højt, men studerende med få timer om gen
vurderer kvaliteten signifikant lavere end studerende med flere timer om ugen.

2
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Sammenhæng mellem kvalitet og timetal

Note: Lineær sammenhæng mellem timetal og vurdering af kvalitet. Sammenhængen er statistik signifikant på
99%.-konfidensniveau. Data fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Anbefalinger:
Som det uddybes i afsnittet ‘Interaktion med undervisere’, sikrer et højt antal undervisningstimer ikke
kvalitet i sig selv, men må betragtes som en absolut forudsætning for kvalitet. Grundlaget for, at den
studerende kan understøttes og udfordres i sin læring, er det fysiske møde og den direkte kontakt og
dialog mellem den enkelte studerende, underviseren og medstuderende.
Hvis der kun er få timer til den slags møder er der stor risiko for, at en stor del af de studerende ikke
bliver fortrolige med stoffet i undervisningen og de metodiske værktøjer. Læringen kommer hermed i
alt for høj grad til at afhænge af, hvilke værktøjer den studerende har med sig på forhånd. Dette gør det
generelt set vanskeligere for studerende med såkaldt ‘uddannelsesfremmed’ baggrund af agere i
uddannelsen end studerende med akademisk baggrund.
Et øget timetal bør derfor være et centralt fokus i løsningen af de generelle kvalitetsudfordringer på
uddannelserne og i tilpasningen af universiteterne til en større og mere mangfoldig
studenterbefolkning. Som vist tidligere er sammenhængen mellem taxametrenes størrelse på de
forskellige områder og antallet af timer helt entydig. Det er hermed i høj grad et politisk ansvar at øge
timetallet ved at sikre øget finansiering til uddannelserne.
Forskellen i antallet af timer mellem uddannelser med samme taxametertakst viser dog, at antallet af
timer til dels også handler om prioriteringer og beslutninger på det enkelte universitet og den enkelte
uddannelse. Det er grundlæggende af stor værdi, at vores uddannelsesinstitutioner og uddannelser er
forskellige i deres undervisningsformer, i uddannelsernes indhold og metoder, så et nationalt fastsat
timetal vil være uhensigtsmæssigt.
Vi har derfor følgende anbefalinger:
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1) Det fastsættes politisk, at uddannelsesinstitutionerne regelmæssigt skal vedtage
kvalitetspolitikker, hvori der fastsættes et minimum for undervisnings- og vejledningstimer,
hhv. pr. uge og pr. semester. Politikkerne udformes og vedtages under indflydelse og
medbestemmelse af medarbejdere og studerende. Der skal fastsættes timetal for alle dele af
uddannelsesinstitutionen og alle uddannelsesniveauer – dvs. både bachelor- og
kandidatuddannelser. Det er afgørende, at timetallene ikke bliver et ‘loft’ for, hvor mange timer,
der tilbydes de studerende, men, at det løfter de uddannelser, som har et for lavt timetal, og
holder hånden under de uddannelser, som har et tilfredsstillende timetal. Optællingen af timetal
foregår på baggrund af de obligatoriske optællinger, som blev indført med finansloven fra 2012.
Ud over timetal bør kvalitetspolitikkerne indeholde en række andre kvalitetsparametre såsom
VIP/STUD ratio, strategier for pædagogisk opkvalificering, forskerdækning mv.
2) Institutionerne forlænger semestrene til i udgangspunktet at være 16 uger alle steder mod de
nuværende standard på 14. Forlængelsen kan om nødvendigt ske ved at forkorte de studerendes
sommerferie.
3) Politikerne skal tage ansvar for at sikre et acceptabelt timetal ved at stille tilstrækkelig
finansiering til rådighed for vores uddannelser.

Afsnit 2: Interaktion mellem studerende og undervisere
Et tilstrækkeligt timetal er en forudsætning for, at vi studerende kan blive understøttet og udfordret i
vores uddannelser, men det er langt fra en garanti for kvalitet. Det er naturligvis afgørende, hvilke typer
af undervisning vi får, hvilke undervisere vi møder, og hvad der foregår imellem undervisningstimerne.
Antallet af studerende på de videregående uddannelser er steget voldsomt i de seneste årtier.
Universitet, der i århundreder har været en yderst elitær institution for en lille gruppe i samfundet, er i
løbet af de sidste årtier blevet til en mangfoldig institution, som ca. 25 % af en ungdomsårgang søger ind
på. På samme måde stiger optaget på de øvrige videregående uddannelser. Det er entydigt positivt for
vores samfund, at vi er flere med længere uddannelser, der kan bidrage i en på alle måder mere kompleks
verden, og det er yderst positivt, at adgangen til alle slags uddannelser udbredes til alle
samfundsgrupper. Hvis denne mere diverse studenterbefolkning skal uddannes på et lige så højt eller
højere niveau end tidligere, stiller det dog øgede krav til formen og pædagogikken i vores uddannelser. En
række centrale undersøgelser og tal tyder dog på, at uddannelsesinstitutionerne langt fra lever op til
disse krav.
Forskning i dybdelæring og undervisningsformer
Tilegnelse af læring handler ikke blot om simpelt at tilegne sig færdigheder og fakta til brug for den
næste eksamen. Uanset om det drejer sig om professionsrettede uddannelser eller forskningsbaserede
universitetsuddannelser er det afgørende, at den studerende gennem undervisningen reelt opnår en
tilstrækkelig fortrolighed med det tillærte stof og de anvendte metoder, så den studerende selvstændigt
kan reflektere og anvende sin viden i nye sammenhænge og skabe ny viden. De to svenske
uddannelsespsykologer Ference Marton og Roger Säljö udviklede i 1970’erne på baggrund af forskning
en distinktion mellem to forskellige niveauer af læring, som studerende kan have på f.eks. et universitet.
Distinktionen er sidenhen blevet anvendt af talrige uddannelsesforskere, blandt andet den australske
uddannelsespsykolog John Biggs.
De to niveauer er hhv. et overfladelæringsniveau og et dybdelæringsniveau. Overfladelæring er
kendetegnet ved, at den studerende har en reproducerende tilgang til læring, hvor den studerende lærer
et stof udenad uden at være i stand til at forstå de indre sammenhænge. Dermed er den studerende ude
af stand til at anvende og videreudvikle det lærte stof. Heroverfor er dybdelæring kendetegnet ved, at
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den studerende fokuserer på de underliggende sammenhænge i det lærte stof, forstår det i en større
sammenhæng og hermed er i stand til at anvende den tillærte viden og tilegne sig ny viden.
Det er altså dybdelæring, der er egentlig kvalitetslæring, som giver studerende reel viden på højeste
niveau, og som sætter os i stand til at skabe ny viden i reflekteret og kritisk samspil med omverdenen.
Den australske uddannelsespsykolog John Biggs beskriver i sin bog ‘Teaching for quality learning at
universities’, hvordan en af de primære udfordringer med en mere divers studenterbefolkning er at få
alle studerende op på et dybdelæringsniveau. På baggrund af en række studier og observationer
opstiller Biggs to forskellige typer af studerende, der som udgangspunkt har to forskellige tilgange til
læring – repræsenteret ved ‘Academic Susan’ og ‘Non-academic Robert’.
Susan er, allerede inden hun påbegynder sit studie, akademisk engageret, hun har akademiske
karriereplaner og er på forhånd meget interesseret i stoffet. Hun møder af sig selv op til forelæsningen
med relevant baggrundsviden og spørgsmål, og til forelæsningen finder hun svaret på sine spørgsmål
og bygger hermed videre på sin viden. ‘Studerende som Susan underviser sig selv – de behøver kun lidt
hjælp fra os’ siger Biggs3. Roberts tilgang og læring er anderledes. Han har ingen akademiske
ambitioner, har ikke på forhånd en akademisk interesse for stoffet og har mindre relevant
baggrundsviden. Han forbereder ikke spørgsmål til undervisningen og sætter ikke af sig selv, det som
underviseren siger ind i en bestemt kontekst, men forsøger at lære det udenad, så han kan bruge det til
eksamen.
Biggs pointe med at opstille de to ‘arketyper’ af studerende er ikke, at den ene egner sig til at være på
universitetet og den anden ikke gør. Den måde, som hhv. Susan og Robert lærer på, er ikke et resultat af
personligheder eller medfødte intelligenser, men er et resultat af forskellige tilgange til læring, som de
har tillært sig. Sandsynligvis kommer Susan fra en familie, hvor forældrene har været højtuddannede,
og hvor hun igennem hele sin opvækst er blevet indført i klassisk dannelse og akademiske diskussioner
og begreber.
Robert kommer derimod fra en familie uden akademikere, hvor universitet og akademiske diskussioner
har været en fjern verden, som han ikke har haft kontakt til. For Biggs er en helt central del i
undervisningen at ændre læringsstrategien hos de studerende, der ikke har en dybdelæringsstrategi på
forhånd, så også disse studerende kan opnå dybdelæring. ‘Undervisningsopgaven er at ændre hans
[Roberts,] sædvanlige måde at lære på, ikke at se den som en hindring for at undervise ham’ siger
Biggs. Når Robert skal lære i dybden, er det afgørende, at undervisning understøtter, udfordrer og
aktiverer ham. Jo mere aktiveret Robert bliver, jo mere engageret bliver han i det lærte stof, og jo bedre
vil han være i stand til at relatere, anvende og teoretisere over den opnåede viden. På baggrund af sine
observationer af studerende opstiller Briggs følgende graf, der skal illustrere dette:

3

Fra artiklen 'What the Students Does: Teaching for enhanced Learning’
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Kilde: ’Teaching for quality learning at universities’, John Biggs 2007

Den traditionelle forelæsning, hvor de studerende passivt lytter til en underviser, er i udgangspunktet
tilstrækkeligt for, at Susan kan lære i dybden, fordi hun selv har redskaberne til at bearbejde sin viden
og anvende den. For Robert bliver forelæsningen derimod blot en øvelse i at skrive noter, som han skal
huske, så han kan bestå næste eksamen. Ændres undervisningsformen derimod, så den involverer mere
aktivitet, en tydeligere sammenhæng mellem undervisningens mål, undervisningsform og prøveform
og løbende tilbagemeldinger på arbejdet, så ændres Roberts læring, så også han lærer i dybden.
Den danske uddannelsesforsker Berit Lassesen har på baggrund af bl.a. teorierne ovenfor gennemført
en stor undersøgelse blandt studerende ved Aarhus Universitet, med henblik på at kortlægge, hvilke
faktorer, der påvirkede om disse studerende lærte i dybden eller i overfladen. I sin undersøgelse kom
hun frem til, at de faktorer, der fik de studerende til at lære i dybden, blandt andre var, at
undervisningen foregik i mindre grupper på f.eks. seminarer eller holdundervisning kombineret med
forelæsninger. På den anden side fik undervisning, der kun bestod af forelæsninger, den studerende til i
højere grad at lære i overfladen. Herudover viste undersøgelsen, at studerende, der var usikre på deres
egne evner og resultater, som var eksamensangste, eller som ikke følte sig tilpasse i deres studiemiljøer,
i højere grad lærte overfladelæring.
Omvendt var studerende, der følte sig godt tilpasse i deres undervisningsmiljø, som var selvsikre og
bevidste om deres egen læringsproces, evner og resultater og som var motiverede af interesse for deres
studie, tilbøjelige til at lære dybdelæring 4.
Der findes naturligvis mange forskellige teorier og undersøgelser om, hvordan studerende lærer bedst,
men de nævnte teorier giver en række vigtige pejlemærker for, hvad der er centralt for at sikre

4

Berit Lassesen præsenterer resultaterne i sin ph.d.-afhandling 'Student approach to learning: An empirical
investigation of factors associated with student approach to learning'

11

Danske Studerendes Fællesråd

Vores Uddannelser

kvalitetsuddannelser, hvor alle studerende uanset baggrund reelt lærer viden i dybden, som de kan
anvende i praksis og bruge til at skabe ny viden.
Mødet med undervisere
Meget tyder altså på, at særligt undervisning på mindre hold, hvor der er en højere grad af interaktion
mellem den studerende og underviseren og de studerende imellem i højere grad fordrer et højt
læringsudbytte.
Uddannelses- og Forskningsministeriets timetalssystem skelner mellem undervisning på små hold,
under 40 studerende, og undervisning på store hold med 40 eller flere studerende (typisk
forelæsninger), samt vejledningstimer. Vejledning kan både dække over individuel og
gruppevejledning, men det må antages, at der er tale om mindre grupper.

Universiteter
AAU

30%

AU

31%

RUC

35%

35%

34%

SDU

Hovedområder

10%

65%

4%

61%

5%

79%

TEK

34%

SUND

31%

44%
65%
67%

44%

ITU
0%

10%
28%

24%

KU

20%

Store hold

60%

små hold

7%

NAT

25%

HUM

26%

14%

61%

9%
51%

40%

8%

43%

50%

SAMF

CBS

5%

64%

11%

46%

DTU

21%

45%

5%
80%

100%

Vejledning

0%

20%

store hold

9%

66%
40%

60%

små hold

80%

100%

Vejledning

Kilde: Uddannelses og Forskningsministeriets ”Timetalssystem”, egen opgørelse

Som med de totale timetal er der også en stor variation i brugen af små hold kontra de store
forelæsninger. På det samfundsvidenskabelige område bruges de traditionelle store forelæsninger
markant mest, svarende til halvdelen af al undervisning, og der er tilsvarende færrest af de mindre
holdtimer. I reelle tal svarer procenterne til 6 timer ugentligt på store hold og 5 timer på små hold, samt
1 times vejledning.
På det humanistiske område udgør forelæsninger kun en fjerdedel af undervisningen, mens de mindre
holdtimer her procentvis bruges mest og udgør to tredjedele af den samlede undervisning. Dette skal
dog holdes op mod det generelt lave timetal på humaniora. Således svarer andelen til 7 timer ugentligt
på små hold og 1 times vejledning. I forhold til dette har de naturvidenskabelige fag med cirka samme
procentvise fordeling 12 timer ugentligt på små hold og knap 3 timers vejledning. Det tekniske område
har en relativt lille andel af undervisningen på små hold, men et generelt højt timetal og kommer
derved op på 9 timer ugentligt på små hold, samt en høj andel af vejledning, som i reelle tal udgør 4
timer ugentligt.
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Mange studerende oplever altså at have ganske få undervisningstimer, hvor de er i reel dialog og
interaktion med deres undervisere. Det udgør et problem for de studerendes læringsudbytte, og mange
studerende svarer også, at de oplever dette som problematisk. I DJØF’s studielivsundersøgelse fra 2016,
foretaget blandt samfundsvidenskabelige uddannelser, svarer 53 % af de studerende, at de kun ’i mindre
grad’ eller ’slet ikke’ oplever tilstrækkelig kontakt med undervisere og forskere i forbindelse med deres
studie.

Jeg oplever tilstrækkelig kontakt med
undervisere og forskere i forbindelse med
mit studie
60%

53%

50%

45%

40%
30%
20%
10%
0%
"i nogen grad" eller "i høj grad" "Slet ikke" eller "i mindre grad"
Kilde: DJØFs studielivsundersøgelse 2016

Stigende antal studerende pr. underviser
En faktor, der er afgørende for, hvor gode muligheder den enkelte studerende har for at have kontakt til
forskere og undervisere på universiteterne, er hvor mange studerende, der er pr. fastansat
underviser/forsker. Forholdet mellem studerende og fastansatte undervisere/forskere betegnes
STUD/VIP-ratioen og kan opgøres ved at forholde antallet af årsstuderende mod antallet af VIPundervisningsårsværk 5.

Antal årsstuderende pr. forskningsårsværk allokeret til uddannelse
2012

2013

2014

2015

2016

Stigning i % 2012-2016

HUM

27,08

25,00

26,96

27,34

29,83

10,17%

SAMF

35,74

36,28

37,51

40,86

45,68

27,80%

SUND

20,82

16,50

19,58

18,83

21,25

2,05%

TEK/NAT

12,33

13,39

14,35

15,43

17,29

40,18%

Sektor i alt

21,64

21,21

22,84

23,83

26,50

22,46%

Kilde: Egne beregninger på baggrund af universiteternes statistiske beredskab

Som det fremgår af tabellen er der store forskelle på hovedområdernes ratio. På samfundsvidenskab er
der i 2016 næsten 3 gange så mange studerende pr. underviser som på de naturvidenskabelige og
5

Denne opgørelsesmetode anvendes af Rigsrevisionen i deres beretning til statsrevisorerne om undervisning på
universiteterne 2011. Rigsrevisionen anvender ligeledes universiteternes statistiske beredskab.

13

Danske Studerendes Fællesråd

Vores Uddannelser

tekniske uddannelser. Samlet for alle uddannelserne er dog at STUD/VIP-ratioen er steget markant
med undtagelse af de sundhedsvidenskabelige uddannelser. Den største procentvise stigning finder
sted på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser som dog også kommer fra det laveste
udgangspunkt, og fortsat har den laveste ratio i 2016.
De stigende STUD/VIP-ratioer kan først og fremmest ses som et resultat af, at der overordnet er en
mængde midler pr. studerende, der gør det vanskeligt at ansætte fast personale i samme
størrelsesorden, som studenterbefolkningen vokser. Samtidig kan der være forhold omkring den
stigende eksterne finansiering af universiteterne, som trækker forskere væk fra undervisningen. Dette
uddybes i afsnit 3 om finansiering.
De stigende STUD/VIP-ratioer giver generelt et dårligere grundlag for at lave aktiverende og
involverende undervisningsaktiviteter, der som beskrevet ovenfor er afgørende for, at alle studerende
kan blive udfordret og understøttet i at lære viden i dybden. En høj STUD/VIP-ratio er samtidig en
væsentlig forringelse af mulighederne for at skabe uddannelser, der er reelt forskningsbaserede, hvor
den studerende aktivt deltager i produktionen af ny viden ved brug af forskningsmetoder.
Pædagogisk opkvalificering af undervisere
En ting er forudsætningerne for mødet mellem studerende og undervisere i form af timer og
STUD/VIP-ratioer, men mindst lige så centralt er selvfølgelig kvaliteten af det konkrete møde. I det
tidligere nævnte spørgeskema til UddannelsesZoom bliver de studerende også spurgt til deres
underviseres evner på en række områder.
De studerende vurderer generelt deres underviseres faglige evner rigtigt højt. Det tyder dog på, at der i
forhold til undervisernes formidlingsevner er plads til forbedring. I forhold til formidlingsevne placerer
de studerende deres undervisere i den øverste halvdel af skalalen, men sammenlignet med
undervisernes faglighed scorer formidlingsevnen konsekvent lavere.

Studerendes vurdering, skala 1--5
HUM

NAT

SAMF

SUND

TEK

Underviseres formidlingsevner

3,9

3,8

3,7

3,7

3,7

Underviseres faglighed

4,5

4,9

4,3

4,4

4,4

”Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn om din oplevelse af det faglige miljø på din
uddannelse? - Mine undervisere er gode til at formidle undervisningen” og ”Mine undervisere
er fagligt dygtige”. Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Forventning og feedback
Videregående uddannelser, der i høj grad er forskningsbaserede, er naturligt kendetegnet ved høj grad
af selvstændighed og plads til, at den studerende er med til at definere sine egne opgaver og læring,
strukturere sit eget arbejde og hele tiden forholder sig kritisk og refleksivt til den tilegnede viden. Det
er dog afgørende, at denne selvstændige udvikling sker i et læringsmiljø, hvor vi som studerende har et
tilfredsstillende overblik over, hvilke forventninger der stilles til os. Desuden er det afgørende, at vi
løbende får tilbagemeldinger på vores arbejde og har en fornemmelse af, hvad vi gør godt, og hvad vi
kan gøre anderledes. Særligt med en større studenterbefolkning, der ikke i samme grad som tidligere,
kan forventes på forhånd at have en klar fornemmelse af, hvilke forventninger der stilles til akademisk
arbejde, er det afgørende, at der er en sammenhæng mellem faglige krav, undervisningens indhold,
undervisningsformer og prøveformer. Flere undersøgelser peger dog på, at mange studerende generelt
har en oplevelse af, at de krav der stilles til dem, er uklare.
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Forventninger og alignment
Tallene angiver studerende der ikke har erklæret sig enig i udsagnet (helt eller delvist)

AU KU
25 %

Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene

Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære. 24 %
De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde
med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav.

32 %

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

50 %

Kilde: Studiemiljøundersøgelse KU 2016 og Studiemiljøundersøgelse AU 2014

Et stort mindretal af de studerende på Aarhus Universitet er ikke klar over, hvilke faglige forventninger
der stilles til dem, og har svært ved at se sammenhængen mellem undervisningen og de faglige mål
også kaldet alignment mellem undervisning og læringsmål. På Københavns Universitetet udtrykker
halvdelen af de studerende, at der ikke er klar information, om hvad der forventes af dem fagligt.
Ligeledes oplever mange studerende ikke at få tilstrækkelig feedback, dvs. tilbagemelding og sparring,
på deres løbende arbejde og eksamener. På Aarhus Universitet svarer 48 % af de studerende, at det er
svært at få et indtryk af, om de er godt med og lærer det, der kræves af dem. Yderligere svarer kun 36 %
af de studerende, at der er gode muligheder for feedback efter en eksamen. I DJØF’s
studielivsundersøgelse er kun 35 % enige i, at de modtager en tilstrækkelig mængde feedback og
vejledning. Størstedelen af studerende oplever altså problemer med tilstrækkeligt feedback.

Feedback
AU % enige
i udsagn
Det er meget svært at få et indtryk af, om jeg er godt med og lærer
det, der kræves.

48 %

Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine
faglige præstationer ved eksamen

36 %

Jeg modtager en tilstrækkelig mængde individuel vejledning og
feedback fra min underviser i forbindelse med opgaveskrivning og
projektarbejde på mit studie.

DJØF % ”i høj
grad” / ”nogen
grad”

35 %

Kilde: Studiemiljøundersøgelse AU 2017 og Djøfs studielivsundersøgelse 2016

Anbefalinger:
Interaktion med undervisere og aktiverende undervisning er afgørende for, at en større og mere
mangfoldig studenterbefolkning kan tilegne sig forskningsbaseret læring i dybden. Forudsætningerne
for dette er dog ikke til stede mange steder. For at styrke rammerne for dette anbefaler vi følgende
tiltag, der kan forbedre interaktionen mellem undervisere og studerende:
4) Undervisningen skal bestå af en bred palet af undervisningsformer. Ingen kurser må
udelukkende bestå af forelæsninger. Forelæsninger skal altid suppleres af andre undervisningseller læringsformer som f.eks. holdundervisning, øvelsesundervisning, individuel vejledning
eller laboratorieundervisning.
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5) Studerende skal have en lovfæstet ret til tilbagemeldinger/feedback på alle opgaver – både
eksamensopgaver og øvrige opgaver, som er en del af undervisningen. Tilbagemeldingens
omfang og karakter tilpasses opgavens. De nærmere regler omkring tilbagemelding i de enkelte
undervisnings- og prøveforløb fastsættes i studieordningen
6) Årlig opkvalificering af alle undervisere. Ledelserne på institutionerne sikrer midler og rammer
til, at alle undervisere årligt kan gennemgå pædagogisk opkvalificering. De enkelte studienævn
kan dog omprioritere ressourcerne og rette dem mod bestemte grupper af undervisere, som
studienævnet vurderer har særlige behov.
7) Alle institutioner vedtager klare politikker for krav til og bedømmelse af VIP’eres
undervisningsmeritter på de forskellige ansættelsesniveauer. Politikkerne udformes og
vedtages under indflydelse og medbestemmelse af medarbejdere og studerende.
8) Studerende inddrages i ansættelsen af videnskabeligt personale. Dette skal ske for at sikre, at
undervisningskompetencer indgår som et tungtvejende kriterie og forskere, der også skal
undervise, ikke udelukkende ansættes på deres forskningsmeritter.
9) Udviklingen i STUD/VIP-ratioen skal vendes ved at fastansætte flere forskere og sikre, at de
ansatte forskere har de organisatoriske rammer og egen motivation, der sikrer, at de kan løfte en
undervisningsopgave.

Vores uddannelser

Danske Studerendes Fællesråd

16

KAPITEL 2: STIGENDE OPTAG PÅ UNIVERSITETERNE: EN
SUCCESHISTORIE – IKKE ET PROBLEM
Optaget på landets universiteter har indtil for ganske nyligt været støt stigende år for år. Hvor
universitetsuddannelser tidligere har været forbeholdt en snæver elite, kommer et bredere udsnit af en
ungdomsårgang i dag på universitetet. Det er en udvikling, der afspejler den øvrige udvikling i det danske
og udenlandske uddannelseslandskab, hvor flere og flere generelt set får en videregående uddannelse og
vores samfund oplever et løft i befolkningens uddannelsesniveau. De seneste år er optaget på
universiteterne dog stagneret omkring 25 % af en ungdomsårgang.
I den offentlige debat er det større optag i stigende grad blevet fremhævet som et problem, og flere af de
udfordringer, som identificeres i dette udspil, har da også en sammenhæng med det øgede optag. Det er
dog vigtigt at fastholde, at det større og mere diverse optag på universiteterne grundlæggende er en
kæmpe succeshistorie. Det er entydigt positivt for samfundet og den enkelte, når flere får mulighed for at
uddanne sig mere. Problemerne opstår, når de rammer, der opstilles for vores uddannelser af politikere og
institutioner ikke følger med i samme takt som optaget stiger.

Afsnit 3: Underfinansiering af uddannelse
Mere undervisning, mere interaktion med undervisere, mere feedback og bedre studiemiljøer er helt
centralt, hvis uddannelseskvaliteten på de videregående uddannelser skal hæves. Mange af disse forhold
kan forbedres via lokale og nationale beslutninger, men det sker dog samtidig inden for nogle økonomiske
rammer, som er altafgørende for, hvor meget det kan lade sig gøre at ændre lokalt. Tilstrækkelig
finansiering er en forudsætning for uddannelseskvaliteten. Desværre viser undersøgelser af de senere års
udvikling i størrelse og sammensætning af uddannelsernes finansiering, at forholdene generelt set bliver
forværrede år for år.
Skiftende regeringer har hævdet at have tilført universitetsuddannelserne flere midler. Det er da også
korrekt, at uddannelsestilskuddene til universiteterne, isoleret set, frem til 2015 er vokset. Problemet er
dog, at midlerne ikke er steget i samme grad som optaget. Derfor er der blevet færre midler pr.
studerende og dermed færre midler til at lave uddannelse for. Yderligere har man siden Finansloven
2016 underlagt universiteterne reelle årlige nedskæringer i form af ’omprioriteringsbidraget’, der årligt
skærer 2 % af universiteternes bevilling.
Finansieringsstrukturen
På finansloven tildeles universiteterne overordnet set penge på to poster:
1) Uddannelsestilskud, der gives til uddannelse.
2) Basisforskningstilskud, der gives til forskning og som et grundlag for universitets
generelle virksomhed.
Uddannelsestilskuddet udgør på Finansloven 2018 samlet set ca. 8 mia. kr. og basisforskningstilskuddet
ca. 9,7 mia. kr.
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Herudover modtager universiteterne såkaldt ekstern finansiering, der er midler som gives til konkrete
forskningsprojekter af offentlige og private forskningsfonde samt i mindre grad enkelte virksomheder
eller organisationer.
Fald i midler pr. studerende
Fra 2010 til 2018 er der kommet 42 % flere årsstuderende på universiteterne. I samme periode er
uddannelsestilskuddet til universiteterne steget med 25 %. Det betyder, at uddannelsesmidlerne pr.
studerende er faldet med 16 % siden 2010 6.
Det betyder grundlæggende, at universiteterne i dag har færre midler til at sikre en kvalitetsuddannelse
til den enkelte studerende. Når universiteterne skal uddanne studerende stadigt billigere, giver dette
sig blandt andet til udslag i færre timer på større hold, mindre interaktion med undervisere, mindre
vejledning og feedback og problemer med fysik pladsmangel i forhold til undervisningslokaler og
læsepladser. Alt sammen forhold, som forringer kvaliteten af den uddannelse den studerende tager.
Basisforskningstilskuddet
Selvom basisforskningstilskuddet gives med henblik på forskning, er der flere forhold, som gør, at det
alligevel er relevant at inddrage tilskuddet i forhold til finansiering af uddannelse. For det første skal
universitetsuddannelser være forskningsbaserede og det er netop basisforskningsmidlerne, der skal
sikre forskningsdækningen af uddannelserne. Når uddannelsesaktiviteterne udvides så betydeligt,
stiller det naturligvis også større krav til den forskningsaktivitet, der skal understøtte uddannelserne.
For det andet viser undersøgelser, at uddannelsestilskuddet er utilstrækkeligt til at dække de
omkostninger som universiteterne rent faktisk afholder til uddannelse. Derfor anvender universiteterne
også direkte dele af basisforskningstilskuddet til at ’underskudsinddække’ deres
uddannelsesaktiviteter.

Tilskud pr. årsstuderende
200.000 kr.

150.000 kr.

100.000 kr.

50.000 kr.

0 kr.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kilde: Finanslovene 2016-2018 §19.22. Note: Den lille ’stigning’ i 2018 skyldes ekstra
basistilskud til AAU, CBS og ITU på 50 mio.

Konsulentbureauet Deloitte lavede
i 2015 en omkostningsanalyse af de
videregående uddannelser på
vegne af Uddannelses- og
Forskningsministeriet og
Finansministeriet. Analysen viser
blandt andet at universiteterne i
gennemsnit i 2013 brugte ca.
85.000 kr. pr. studenterårsværk
(STÅ) 7. Tilsvarende udgjorde det
gennemsnitlige
uddannelsestilskud i 2013 74.000
kr. pr STÅ, og er kun faldet siden 8.
Derfor er det også relevant at
forholde sig til
basisforskningstilskuddet i en
opgørelse af finansieringen af
universitetsuddannelser.
Basisforskningstilskuddet har dog
været stort set konstant siden 2010

6

Egne beregninger på Finanslovene 2016-2018 §19.22
”Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser”, Deloitte Consultin
8
Finansloven 2018 §19.22
7

Vores uddannelser

Danske Studerendes Fællesråd

18

og bidrager dermed yderligere til den manglende inddækning af det øgede optag og dermed
underfinansiering af vores uddannelser.
Ser man på det samlede tilskud til universiteterne, dvs. uddannelsestilskud + basisforskningstilskud, er
faldet i midler pr. studerende 22 %. Det betyder, at universiteterne i 2018 skal uddanne fem studerende
for de samme midler, som de i 2010 havde til at uddanne fire studerende for.
Sammensætning af finansiering – flere eksterne midler
Uddannelsesinstitutionernes muligheder for at skabe kvalitetsuddannelser, afhænger ikke kun af
finansieringens størrelse, men også af dens sammensætning. Basismidlerne udgør en stadigt mindre
del af universiteternes finansiering, mens uddannelsesmidler og eksterne midler udgør en større og
større andel. Universiteternes økonomi er altså på den ene side mere afhængig af STÅ-produktion og
på den anden side afhængig af, at de enkelte forskere i stigende grad søger eksterne midler.
Den store andel af eksterne midler skyldes blandt andet, at en stor andel af de statslige
forskningsmidler tilføres universiteterne via forskningsrådene og øvrige forskningsfonde. I 2016
modtog universiteterne 30 % af den offentlige forskningsfinansiering, som ekstern finansiering primært
gennem statens forskningsfonde. En stadigt stigende andel af de eksterne midler består dog af private
midler fra private virksomheder og fonde, bl.a., Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og
Carlsbergfonden.

Udviklingen i sammensætning af universiteternes finansiering
(i 1.000 kr, faste priser)
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Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab

Den øgede andel af eksterne midler har en række konsekvenser ved at trække både midler og
underviserressourcer væk fra uddannelserne. De eksterne bevillinger lægger beslag på undervisernes
tid, både i form af øget tid brugt på ansøgninger og i form af, at øgede eksterne midler driver en
ændring i ansættelsessammensætningen. Samtidig lægger de eksterne midler beslag på en andel af de
frie basismidler i form af medfinansiering. De offentlige eksterne midler fra forskningsrådene,
grundforskningsfonden mv. følges automatisk af et såkaldt ‘overhead’ på 40 %, der skal dække
omkostninger ud over selve forskningen såsom husleje, lokale, administration mv. Eksterne midler fra
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private virksomheder, fonde mv. medfølges dog ikke af et fast overhead og kræver derfor en betydelig
medfinansiering fra universiteternes side. Disse midler vil typisk gå fra basismidlerne.
Finansiering i et internationalt perspektiv
Det er som nævnt ikke et unikt dansk fænomen, at optaget på universiteterne og de videregående
uddannelser generelt er steget kraftigt de senere år. Det er en udvikling, der går igen i mange lande
verden over. I de lande vi normalt sammenligner os med, er man dog generelt lykkedes væsentligt
bedre med at få finansieringen til at følge med det stigende optag.
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i rapporten ”Danmark bruger færre penge på uddannelse” fra
2017 sammenlignet udgifterne til uddannelse pr. studerende blandt OECD-landene. Danmark havner på
en 14-plads med hensyn til udgifter pr. studerende på de videregående uddannelser bag efter både
Sverige, Norge og Finland.

Ser man på udviklingen i udgifter pr. studerende over perioden 2008-2013 er billedet endnu værre.
Danmark bruger 25 % færre midler pr. studerende på de videregående uddannelser i 2013 sammenlignet
med 2008. En reduktion kun overgået af Irland. Til sammenligning har Sverige og Finland øget deres
forbrug beskedent, mens Norge har en lille reduktion.
Sammenligningen med de øvrige OECD-lande vidner om, at den store nedgang i midler pr. studerende
på de danske universiteter ikke er naturgiven, men en konsekvens af en bevidst politisk
underprioritering af finansiering til uddannelse.
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Fremtidsperspektiver og omprioriteringsbidraget
Siden omkring 2016 er stigningen i årsstuderende på universiteterne ophørt og niveauet ser ud til at
stabilisere sig omkring det nuværende. Det kunne man umiddelbart tro ville betyde, at nedgangen i
midler pr. studerende ville ophøre. Det er dog ikke tilfældet, primært på grund af det såkaldte
omprioriteringsbidrag, som blev indført med Finansloven 2016. Omprioriteringsbidraget skærer årligt 2
% af universiteternes uddannelsesbevilling og er for nuværende planlagt til at fortsætte til 2021. Ifølge
Arbejderbevægelsens Erhvervsråds beregninger betyder det en samlet nedskæring på 3,9 mia. kr. på
universiteterne over hele perioden9.
Omprioriteringsbidraget bliver gennemført med en argumentation om, at universiteterne i en lang
periode, nærmere bestemt siden globaliseringsaftalen i 2006, har haft en stor vækst i deres bevillinger
og det derfor nu også var deres tur til at ’holde for’. De årlige 2 % nedskæringer anses som et
styringsredskab til at ’stramme op’ efter år med fyldige budgetter. Men som ovenstående gennemgang
har vist, falder nedskæringerne ikke efter ’10 fede år’ og på ’kornfede institutioner’, som flere politikere
ellers giver udtryk for. Tværtimod har årevis med faldende midler pr. studerende tvunget
universiteterne til at skære markant ned længe inden 2016 og de årlige 2 % nedskæringer rammer
institutioner, hvor der allerede er skåret ind til benet til stor skade for uddannelseskvaliteten.
Anbefalinger:
Undersøgelsen ovenfor viser, at universiteterne år for år modtager stadig færre midler pr. studerende og
at de eksterne midler risikerer at trække midler og ressourcer væk fra uddannelserne. For at styrke
grundlaget for, at institutionerne kan udvikle kvalitetsuddannelser med tilstrækkelig studieintensitet,
interaktion og aktivitet anbefaler vi følgende tiltag:
10) Omprioriteringsbidraget afskaffes.
11) Udviklingen i midler pr. studerende vendes ved at løfte uddannelsestilskuddet.

9

’Regeringen sparer tusindvis af kroner pr. studerende’, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2017
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12) Basisforskningstilskuddet løftes. Både til gavn for vores uddannelser gennem en stærkere
forskningsbasering, og generel finansieringsløft af universiteterne samt til gavn for forskningen
i Danmark.
13) De statslige forskningsmidler skal i højere grad end i dag tildeles som basisforskningsmidler
frem for konkurrenceudsatte midler gennem forskningsfonde og lignende.
14) Der fastsættes et undervisningsoverhead på 10 % på alle eksterne bevillinger, som både
offentlige og private bevillingsgivere er forpligtede til at lægge oven i forskningsbevillingen.
Undervisningsoverheadet er frit disponibelt for universitetet og kan ikke bindes af
bidragsyderen.

Afsnit 4: Myten om den arbejdsløse akademiker
Der er fra politisk hold et enormt stort fokus på ’relevansen’ af videregående uddannelser, særligt
universitetsuddannelserne. Relevans forstås generelt i debatten i en meget snæver forstand, som den
umiddelbare og kortsigtede efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Universiteterne er blevet underlagt en
lang række politiske indgreb med henblik på at øge jobfrekvensen blandt dimittenderne, såsom
dimensioneringsmodellen og beskæftigelsestaxameter.
Følger man den offentlige debat kunne man nemt få det indtryk, at er der udbredt arbejdsløshed blandt
akademikere. Dette er dog ikke tilfældet. Der er reelle overgangsproblemer for nyuddannede til det første
job, men der er ingen overledighed blandt akademikere generelt.
Overproduktion af akademikere? – Svaret er nej
Siden 1996 har universiteterne fordoblet uddannelsen af kandidater, således er der i dag godt 100.000
flere akademikere på arbejdsmarkedet end i 1996. Dette har ofte medført debat om, hvorvidt vi
uddanner for mange akademikere. I samme periode som ”kandidatproduktionen” er fordoblet, er
ledigheden blandt akademikere dog halveret. Lønniveauet for akademikere er også fastholdt i perioden,
så på trods af et stigende udbud af akademikere er efterspørgslen altså fulgt med og de mange nye
akademikere er blevet optaget på arbejdsmarkedet.
Der er således intet, som tyder på en ”overproduktion” af akademikere.
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Reelle udfordringer med dimittendledighed
Ser man isoleret set på ledigheden blandt de nyuddannede akademikere, er der dog en reel udfordring
med relativt høj ledighed kort efter dimissionen. Det er altså ikke generelle problemer med ledighed
blandt akademikere, men en problematik i forhold til overgangen fra uddannelse til det første job.
Dimittendledigheden er, ikke overraskende, meget påvirket af konjunkturen. Nyuddannede er de første
der vælges fra, når økonomien er dårlig. Men den gennemsnitlige udvikling er et beskedent fald i
dimittendledigheden siden 1996. Dermed er den høje ledighed blandt nyuddannede ikke korreleret med
stigningen i kandidatproduktionen og det er derfor heller ikke oplagt, at dimittendledigheden generelt
set kan forbedres ved at begrænse optaget på universitetsuddannelserne, hvilket ellers er idéen bag
dimensioneringsmodellen.
Yderlig er det væsentligt at bide mærke i, at dimittendledigheden hurtigt falder. 2-4 år efter endt
uddannelse er ledigheden blandt dimittender lavere en den generelle ledighed på arbejdsmarkedet. Da
langt de fleste universitetsuddannelser ikke uddanner til en specifik profession, men til en faglig viden
og videnskabelig metode, er det heller ikke overraskende, at flere nyuddannede akademikere er
længere om at finde det første job end fx professions- eller erhvervsuddannede. Hermed ikke sagt, at
man ikke skal lave meningsfulde tiltag for at hjælpe overgangen fra uddannelse til job, men det er
vigtigt at være opmærksom på den kvalitative forskel på universitetsuddannelser og andre
uddannelser, når man sammenligner fx dimittendledighed.

Beskæftigelsespolitiske løsninger på dimittendledighed – ikke uddannelsespolitiske
Når politikere har ville sætte ind over for dimittendledighed, er det sket gennem uddannelsespolitiske
tiltag, hvor man har reguleret universiteter enten gennem direkte lovgivning eller økonomiske
incitamenter. Det er dog grundlæggende problematisk at føre beskæftigelsespolitik gennem politiske
indgreb i uddannelserne. Beskæftigelse afhænger af en lang række af forhold, hvor mange af dem er
helt uden for universiteternes kontrol. Forsøger man at regulere uddannelserne efter det nuværende
arbejdsmarked, forhindrer det faglig udvikling og man risikerer at skade kvaliteten af uddannelserne og
dermed også beskæftigelsesmulighederne. Det bedste uddannelsespolitiske udgangspunkt for
beskæftigelse er kvalitetsuddannelser med en høj kernefaglighed.
En beskæftigelsespolitisk tilgang til at løse udfordringer med den høje dimittendledighed kunne for
eksempel være en aktiv beskæftigelsesindsats målrettet virksomheder, særligt dem uden tradition for
at ansætte akademikere. Det handler om at udbygge og udvikle initiativer, som opsøger potentielle
akademikerarbejdspladser og synliggør fordelene ved at ansætte akademikere og som kan bygge bro
mellem dimittender og potentielle arbejdspladser.
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Det er særligt de små og mellemstore private virksomheder, der har en ringere tradition for at ansætte
akademikere. Samtidig viser undersøgelser, at det er en god forretning for virksomheder at ansætte
deres første akademiker 10. Der er altså en stor gevinst at hente, hvis man bedre kan facilitere kontakten
mellem ledige akademikere og små og mellemstore virksomheder.
Anbefalinger:
15) En aktiv beskæftigelsesindsats målrettet virksomheder, særligt dem uden tradition for at
ansætte akademikere.
16) Offentlige tilskudsordninger, der kan hjælpe dimittender ind på arbejdsmarkedet. Ordningerne
bør være målrettet projekter, som kan føre til senere fastansættelse. Det er vigtigt, at
arbejdsgivere ikke bruger ordningerne til at erstatte ordinære stillinger eller til at sænke lønnen.
17) Det offentlige skal tage ansvar for at ansætte dimittender. Mange dimittender, der ender i det
private erhvervsliv, har haft en kortere periode i det offentlige først. Dette giver dimittenden
mulighed for at ”få foden indenfor” på arbejdsmarkedet og tydeliggør den arbejdssøgendes
kompetencer over for det private erhvervsliv.
18) Der skal være økonomisk sikkerhed og god mulighed for støtte til dimittender, der vil skabe
deres eget arbejde som iværksættere. Støtten kan både være i form af rådgivning og
økonomiske midler.
19) Universiteterne skal være med til at skabe en god overgang fra studie til job. Ikke ved at lade
kortsigtede arbejdsmarkedsbehov styre indholdet af uddannelserne, men ved at sikre løbende
feedback, god karrierevejledning og mulighed for forløb med praksiskobling i løbet af
uddannelsen.

Afsnit 5: Optagelsessystemet og social mobilitet
I takt med at optaget på universiteterne og de øvrige videregående uddannelser er steget, er antallet af
ansøgere også fulgt med og mere til. Det betyder, at der på mange uddannelser i dag er hård kamp om
pladserne og adgangskvotienterne - det krævede karaktergennemsnit for at blive optaget - er skudt i
vejret. Konsekvensen er, at adgangen til en videregående uddannelse, særligt universitetsuddannelserne,
bliver et benhårdt udskillelsesløb for mange unge. Der ligger et urimeligt pres på de unge og det skaber
også bekymring for den sociale slagside i optagelsessystemet. Derfor er der brug for mere viden og
nytænkning om alternative optagelsesformer.
Ved sommeroptaget i 2017 havde 60 % af universitetsbacheloruddannelserne en adgangskvotient på
optaget. Det vil sige, at antallet af ansøgere oversteg antallet af pladser og det dermed var nødvendigt
med et vist karaktergennemsnit for at komme ind. Dette er en stigning på 8 procentpoint blot over de
sidste to år. Andelen af uddannelser, der kræver et meget høje snit, er ligeledes stigende. 19% af
universitetsbacheloruddannelserne krævede i 2017 et snit på over 9. En stigning på 5 procentpoint
siden 2015 11.
Alternativet til at blive optaget på karakterer, hvad der i optagelsessystemet betegnes kvote 1, er den
såkaldte kvote 2. Optagelseskriterierne til kvote 2 fastsættes lokalt på institutionen eller på det enkelte
fag og det kan således være svært at udtale sig generelt om kvote 2, da det er forskelligt fra uddannelse
til uddannelse. Den overordnede idé med kvote 2 er dog, at der skal være en mulighed for at blive
optaget på noget andet end karaktergennemsnittet.
10
11

Se fx ”Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi” IDA 2012
”Udvikling i grænsekvotienter” Uddannelses- og forskningsministeriet 2017
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Kvote 2 forudsætter dog stadig en bestået adgangsgivende eksamen og eventuelt specifikke
adgangskrav som for eksempel krav til at have haft fag på et givent niveau.

Kilde: KOT, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Traditionelt set har kvote 2 typisk bygget på en skriftlig motiveret ansøgning, men i de senere år er
man mange steder begyndt at eksperimentere med flere forskellige optageformer, såsom individuelle
samtaler, forskellige former for tests, introduktionsforløb og forskellige kombinationer af disse.
Samlet på de videregående uddannelser i 2013 blev 51 % optaget på kvote 1, 26 % på kvote 2 og de
resterende 26 % optaget uden for kvotesystemet eller på uddannelser med frit optag 12.
Social mobilitet
Debatten om den sociale mobilitet på de danske universiteter antager ofte to yderpositioner, der lidt
fortegnet, kan opsummeres i:
1. Danmark har gratis uddannelser og SU, dermed er den fri og lige adgang sikret og der er ingen
grund til at beskæftige sig med social mobilitet.
2. Universiteterne reproducerer en snæver elite ved udelukkende at uddanne børn af akademikere.
Enhver investering i universiteterne er dermed omvendt omfordeling og for at sikre den
sociale mobilitet bør man i stedet investere i andre uddannelsesområder.
Begge positioner er dog forkerte. SU og uddannelser uden direkte brugerbetaling (alle videregående
uddannelser har varierende grader af indirekte brugerbetaling), er vigtige elementer i at sikre en lige
adgang til uddannelse, men gør det ikke alene. Universiteterne uddanner også i dag, særligt i kraft af
det større optag, en langt mere divers studenterbefolkning end tidligere, men der er stadig en betydelig
social slagside i mulighederne for at få en universitetsuddannelse.

12

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af registerdata fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).
Opgørelserne gælder kun studerende med dansk statsborgerskab.
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En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd13 viser, at 73 % af alle nyuddannede akademikere i
2013 er såkaldte førstegangsakademikere, altså akademikere med forældre med en lavere
uddannelsesmæssig baggrund end en lang videregående uddannelse. Andelen af
førstegangsakademikere varierer dog meget på tværs af universiteter, hvor de to primært regionalt
funderede universiteter Aalborg og Syddansk Universitet ligger i top med over 80 %. På trods af
variationen ligger andelen af førstegangsakademikere over 60 % på alle universiteter.

Samme analyse viser dog også, at mulighederne for at opnå en akademisk uddannelse er langt højere
blandt børn af akademikere. AE skriver: ”12,5 procent af de 31-årige, der har forældre uden en akademisk
uddannelse, får selv en akademisk uddannelse, mens det er hele 47 procent af de 31-årige, der selv får en
akademisk uddannelse, når mindst en af forældrene har en akademisk uddannelse. Chancerne for en
akademisk uddannelse er dermed mere end 3 gange større for at få en akademisk uddannelse, hvis
mindst en af forældrene har en akademisk uddannelse”. (Se figuren på næste side).
Universiteterne optager altså i langt højere grad end tidligere et bredere udsnit af befolkningen, men
der er fortsat lang vej til at sikre lige muligheder for uddannelse uanset baggrund.

13

”7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre”, AE 2015
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Optagelsessystemets indvirkning på social diversitet
Det er veldokumenteret, at der er en social slagside i karaktergennemsnittet for
ungdomsuddannelserne 14. Det har fået mange uddannelser med en høj adgangskvotient til at forsøge at
bruge kvote 2 optaget mere aktivt til at sikre en større diversitet i studenterbefolkningen, eksempelvis
mange af medicinuddannelserne.
Der er dog ingen garanti for, at kvote 2 optag i sig selv sikrer en større social diversitet. Forskning
peger på, at kvote 2 optag også kan have en betydelig social slagside - i nogle tilfælde endda større end
kvote 1 15. Det afhænger naturligvis af den konkrete optageform, hvor der i det undersøgte tilfælde er
tale om motiverede ansøgninger og individuelle samtaler. Generelt mangler der dog viden om, hvordan
et kvote 2 optag kan tilrettelægges, så det fungerer hensigtsmæssigt og bedre understøtter optaget af
en divers studenterbefolkning.
Samtidig er det væsentligt at være opmærksom på andre faldgruber ved kvote 2. Kvote 1 udmærker sig
primært ved at være nemt og billigt at administrere, samtidig med, at det er relativt gennemskueligt for
de uddannelsessøgende. For kvote 2 afhænger dette igen af den konkrete optageform, men det vil
typisk være mere ressourcekrævende at optage på anden vis end kvote 1. Særligt set i sammenhæng
med den generelle underfinansiering af uddannelse er det uhensigtsmæssigt, hvis optagesystemet
trækker ressourcer væk fra indholdet uddannelserne. Det kan i sidste ende være en særlig ulempe for
studerende fra uddannelsesfremmede hjem, som netop har særligt brug for den aktiverende og mere
ressourcekrævende undervisning. Det nytter ikke noget at have et optagesystem, som hjælper
studerende fra uddannelsesfremmede hjem, hvis ikke uddannelserne faktisk formår at uddanne dem.
Samtidig kan det ved for eksempel motiverede ansøgninger og samtaler være svært for de
uddannelsessøgende at gennemskue, hvad de skal præsentere og hvordan de kan forbedre sig. Dette
14

Se fx EVA’s ”Den sociale profil i optagesystemet”, 2015
“Test-Based Admission to Selective Universities: A Lever for First-Generation Students or a Safety Net for the
Professional Classes?” af Jens-Peter Thomsen, 2016
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kan også give en fordel til børn af akademikere, som vil have naturligt lettere ved at præsentere sig selv
godt og have mere viden, om hvad der forventes på en akademisk uddannelse.
Endeligt er der det forhold, at en større andel af optagne på kvote 2 giver færre pladser på kvote 1 og
dermed alt andet lige en endnu højere adgangskvotient. Det kan bidrage yderligere til karakterræset på
ungdomsuddannelserne på trods om en ambition om det stik modsatte.
L æringsmæssige konsekvenser af karakterræset
Det øgede pres for at præstere karaktermæssigt på ungdomsuddannelser har veldokumenterede
konsekvenser for elevernes trivsel. Det ses blandt andet i højere og højere stressrater blandt eleverne.
Men ud over mistrivsel har karakterpresset også uheldige konsekvenser for elevernes læringsstrategier,
som eleverne tager med sig ind på blandt andet universiteterne. Mange elever på
ungdomsuddannelserne bliver som følge af karakterpresset meget målfokuseret i deres læringstilgang.
De lærer med henblik på at opnå en høj karakter og ikke for læringens egen skyld.
Et godt eksempel på dette optræder i Akkrediteringsinstitutionens rapport ”Hovedperson i egen læring
– Studentercentreret læring i et dansk og europæisk perspektiv”. Akkrediteringsinstitutionen skriver her:
”Selvom man som underviser gerne vil tilrettelægge undervisningen, så den tilskynder til selvstændighed
og refleksion, pegede flere af de interviewede undervisere på, at de ofte indleder undervisningen af
førsteårsstuderende med at aflære. Underviserne fortalte således, at de oplever, at en del af de nye
studerende ikke er klar til at indgå i en læringsproces, hvor underviseren forholder sig mere
retningsanvisende og faciliterende end dikterende. Vi fik i den forbindelse fortalt, hvordan mange

studerende derfor først skal aflære sig deres strategiske og rationelle fokus på at levere det rigtige
svar til eksamen, inden de er klar til at stifte bekendtskab med en helt ny måde at tænke på. Som en
underviser formulerede det, skal de studerende ”først forstå, at man godt kan række hånden op med et
spørgsmål – ikke kun, når man har et rigtigt svar.” (Hovedperson i egen læring, side 59, egen
fremhævning).
Denne oplevelse bakkes op af EVA undersøgelsen ”Hver 5. studerende indretter sin indsats efter
eksamenskrav” fra 2018. Her fremgår det, at 21 % af de universitetsstuderende har en snæver,
målorienteret tilgang til læring og udelukkende fokuserer på hvad de skal kunne til eksamen.
Anbefalinger
20) SU’en skal som minimum fastholdes på det nuværende niveau for at sikre studiet ikke
fravælges af økonomiske årsager.
21) Studieudgifter til pensum, licenser, materialer og lignende skal kunne trækkes fra i skat for at
nedbringe den indirekte brugerbetaling på uddannelse.
22) Universiteterne skal have en mangfoldig studentermasse som målsætning og udarbejde
handleplaner for, hvordan dette sikres.
23) Regeringen skal nedsætte en ”optagekommission”, bestående af eksperter og interessenter, der
kan belyse styrker og svagheder ved alternative optageformer samt udarbejde et forslag til et
optagesystem, som fremmer social mobilitet og en hensigtsmæssig tilgang til læring. Det er
centralt, at udvalget har tilstrækkeligt tid til at levere et gennemarbejdet forslag.
24) Der skal sikres en bedre og mere dybdegående vejledning gennem hele uddannelsessystemet fx
via brobygning, studiepraktik og flere ressourcer til individuelle vejledningssamtaler og
opsøgende vejledningsarbejde.
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25) Gangereglen ved hurtig studiestart og gangereglen ved antallet af A-niveau fag afskaffes.
Gengereglerne bidrager til en unødig inflation af adgangskvotienterne og karakterræs på
ungdomsuddannelserne.
26) Universiteterne skal afholde sig fra at fastsætte generelle karakterkrav som forudsætning for
optagelse. Problemer med frafald og kvalitet skal løses gennem reelle fastholdes- og
kvalitetsinitiativer, ikke gennem arbitrære optagelseskriterier, der bidrager yderligere til
karakterræset.
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KAPITEL 3: MEDBESTEMMELSE OG MEDINDFLYDELSE

Studenteroprøret i 1968 var et opgør med det såkaldte ’professorvælde’, hvor professorerne sad på al
magten internt på universiteterne. Afløsningen af professorvælde var et udbredt internt demokrati, hvor
studerende og videnskabeligt personale i fællesskab styrede universiteterne. I 1992 etableres den
enstrengede ledelsesstruktur og i løbet af 00’erne flyttes flere og flere kompetencer væk fra de kollegiale
organer og over i ledelsesstrengen. I 2003 etableres universitetsbestyrelserne med eksternt flertal.
Sideløbende med debatten om den interne forvaltning af universiteterne kører debatten om den
ministerielle indblanding. 1992-reformens styrkelse af universitetsledelsen og indførelsen af
taxametersystemet sker med henblik på at mindske den ministerielle detailstyring. Folketinget ønskede
dengang at sikre universiteterne større autonomi. I løbet af 2010’erne er pendulet svunget tilbage og vi
oplever en større detailstyring af universiteterne med fremdriftsreform, dimensionering, øget ministeriel
indblanding i udpegningen af bestyrelsesmedlemmer og mistanke om direkte politisk indblanding i
forskningsresultater i forbindelse med myndighedsbetjening.

Afsnit 6: Den ministerielle styring
Det er centralt for den akademiske frihed og for, at universitet kan varetage sine kerneopgaver,
uddannelse og forskning, at universiteterne er sikret en høj grad af autonomi og armslængde fra det
politiske system. Uddannelse og forskning er dog samtidig et offentligt gode og finansieres af
fællesskabet. Derfor er det også helt legitimt, at samfundet stiller krav til universiteterne og fastsætter de
overordnede rammer. Det er dog nødvendigt, at samfundets krav gennemføres i form af en fornuftig og
stabil rammestyring. Detailstyring af universiteterne fra politisk og ministeriel hånd er ødelæggende for
kvaliteten af uddannelse og forskning.
Det er et grundvilkår for forskningen, at den skal være fri og uafhængig af blandt andet politiske
interesser. Det er forudsætningen for, at vi som samfund kan have tillid til de resultater forskningen, når
frem til. Når universitetsuddannelser er forskningsbaserede betyder det også, at det er udviklingen i
forskningsfeltet, som skal drive udviklingen i indholdet af den tilhørende uddannelse. Derfor er det
principielt problematisk, når politikere eller embedsværk forsøger at detailstyre
universitetsuddannelser. En sådan indgriben i uddannelserne er principielt et brud på
forskningsbaseringen og den akademiske frihed.
Samtidig giver forsøg på detailstyring også udslag i problemer af mere praktisk karakter. Det er de
lokale fagmiljøer bestående af studerende og ansatte, der besidder den fornødne indsigt i, hvordan de
enkelte uddannelser bedst tilrettelægges i praksis. Derfor fungerer standardiserede løsninger, der
tvinges ned over uddannelserne fra nationalt niveau sjældent i praksis. Et eksempel til skræk og
advarsel er bestemmelserne i den oprindelige fremdriftsreform om tvangsmeritering. For at sikre
hurtigere gennemførsel skulle alle tidligere beståede uddannelseselementer meriteres ind i nye
uddannelser i det omfang det overhovedet var muligt. Det medførte blandt andet biologistuderende
med speciale i teatervidenskab 16. Dimensioneringsmodellen har ligeledes begrænset optaget på
uddannelser uden ledighedsproblemer på grund af en arbitrær inddeling i ”uddannelsesgrupper”.
Det er centralt, at beslutningstagerne har forståelse for, at ændringer på det uddannelsespolitiske
område, i særdeleshed på universiteterne, har en meget lang tidshorisont. Vedtager man nye
uddannelsespolitiske tiltag, kan man ikke regne med at se effekten dagen efter. Fra en studerende
optages på universitetet og træder ud på arbejdsmarkedet som kandidat, går der minimum 5 år og der
går 25-50 år inden en nyuddannet generation udgør den dominerende del af arbejdsmarkedet og
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Se ”Fremdriftsreformens problemer” DSF, 2015
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samfundet generelt. Derfor er det vigtigt med tålmodighed og et langt tidsperspektiv, når der træffes
beslutninger for reguleringen af universiteterne.
Et andet klassisk eksempel på udfordringer ved den politiske styring af universiteterne er, at nye tiltag
og styringsredskaber ikke tænkes ind i de eksisterende. Dermed lægges nye styringsredskaber oven på
gamle i stedet for at erstatte dem. Det resulterer i længden i mangedobbeltstyring og i nogle tilfælde
deciderede modstridende målsætninger i styringen. Et eksempel på dette er beskæftigelsesgraden af
dimittender, som forsøges politisk styret gennem seks separate redskaber: Akkreditering,
dimensioneringsmodellen, RUVU, beskæftigelsestaxameter, kvalitetsmåling ifm. genfastsættelse af
grundtilskuddet og de strategiske rammekontrakter. De enkelte redskaber er kun i begrænset omfang
sammentænkt.
Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er udtryk for en modstand mod, at det politiske system
fastlægger de overordnede rammer og bestemmelser som universitetet agerer indenfor, men det er
nødvendigt at holde en armslængde til den faktiske uddannelse og forskning for at sikre
forskningsbaseringen og løsninger, der fungerer i praksis.
Anbefalinger:
27) Universiteterne sikres en høj grad af autonomi.
28) Politikerne tilstræber stabilitet og lange tidshorisonter i reguleringen af universiteterne.
29) Nye tiltag skal altid sammentænkes med de eksisterende og der skal ryddes grundlæggende op
i styringen af universiteterne.
30) Politikere og ministerier afholder sig fra at detailstyre uddannelse og forskning. I stedet skal
gode rammeforudsætninger give universiteterne god mulighed for selv at sikre uddannelse og
forskning af høj kvalitet.

Afsnit 7: Det interne demokrati
Hvis vores uddannelser skal være af højeste kvalitet, kræver det, at de hele tiden kvalitetssikres og
udvikles. Vi studerende har, i fællesskab med forskerne, en helt unik viden om hvordan vores uddannelser
fungerer og vi er samtidig dem, der skal bruge vores uddannelser i fremtiden. Det er derfor afgørende, at
vi har medbestemmelse og medindflydelse på kvalitetssikringen og udviklingen af vores uddannelser,
både lokalt på den enkelte uddannelse og i de større strategiske beslutninger på vores
uddannelsesinstitution. Lovgivningen og institutionernes måde at forvalte medbestemmelsen giver dog
udfordringer. Samtidig går den politiske tendens i retning mod, at studerende og forskere sættes uden for
indflydelse.
Studienævn
Studienævnene er organer, der giver gode muligheder for, at studerende har medbestemmelse og
medindflydelse på kvalitetssikringen og udviklingen af uddannelserne. De lovmæssige rammer giver
studienævnene en række afgørende kompetencer til bl.a. at evaluere uddannelserne, udarbejde forslag
til ændringer i studieordningerne, godkende planer for tilrettelæggelse af undervisning, prøver og
eksamener og at godkende merit- og dispensationsansøgninger. Samtidig sikrer loven, at studerende
og undervisere hver har halvdelen af pladserne i nævnet og, at uddannelserne således udvikles i et
ligeværdigt samspil mellem studerende og undervisere.
Hermed kan uddannelserne løbende udvikle både undervisningsmetoder, sammensætning af
undervisningsforløb og selve uddannelsernes indhold. Dette sikrer, at uddannelserne hele tiden er
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pædagogisk opdaterede og at det faglige indhold udvikler sig i takt med den nyeste udvikling inden for
uddannelsens fagområde.
Samtidig er studienævnene også garant for den akademiske frihed. Studienævn med reel
beslutningskompetence udgør den uddannelsesmæssige pendant til forskningsfriheden.
Forskningsfriheden er den enkelte forskers ret til at tilrettelægge sin egen forskning på den måde
vedkommende finder mest hensigtsmæssig. Ligeledes udgør studienævnene den enkelte fagligheds ret
til, i fællesskab via internt demokrati mellem forskere og studerende, at tilrettelægge uddannelsen, som
fagligheden finder det mest hensigtsmæssigt.
Det er klart, at uddannelser ikke eksisterer i et vakuum og uddannelser og studienævn skal konstant
forholde sig til den omverden og det samfund, som de er en del af. Forskere er, på trods af
forskningsfriheden, underlagt ressourcebegrænsninger og skal bedrive deres forskning inden for
universitetets og instituttets strategiske rammer. Ligesom forskere også må forholde sig til alt fra store
etiske problemstillinger til helt lavpraktiske udfordringer. Men indenfor disse rammer har forskere
frihed til at tilrettelægge deres forskning, som de selv finder bedst på forskningens egne præmisser. Det
er forudsætningen for excellent forskning med resultater, som samfundet kan have tillid til.
På samme måde er studienævnene underlagt ressourcebegrænsninger, regulering fra Folketinget og
ministeriet samt universitetsledelsens strategiske rammer. Men indenfor disse rammer skal
studienævnene have frihed til at tilrettelægge uddannelserne ud fra faglige hensyn på det faglige
fællesskabs egne præmisser. Det er forudsætning for excellent forskningsbaseret uddannelse med
kandidater, som samfundet kan have tillid til.
B arrierer for arbejdet i studienævn
De rammer, som studienævnene opererer indenfor, er dog i høj grad bestemt af ledelserne på
universiteterne. Det gælder blandt andet studienævnenes størrelse og sammensætning samt forhold
omkring økonomi og ansættelser. Dårlige rammer kan være en hindring for, at studienævnet kan
fungere optimalt. En af de problemstillinger, der ofte forekommer, er, at der ikke bliver fulgt systematisk
op og handlet på evalueringer. Dette skyldes ofte, at den lokale studieledelse, institutledelse eller
fakultetsledelse ikke formår at sikre tilstrækkelig information og indflydelse på de væsentlige
spørgsmål, der ligger uden for studienævnenes direkte kompetenceområde. Dette drejer sig f.eks. om
økonomiske rammer, ansættelsesforhold og større tværgående beslutninger. Herved bliver
mulighederne for udviklingen af uddannelserne besværet.
En anden barriere, der i stigende grad opleves som et problem på universiteterne er, at ledelserne
nedsætter meget store studienævn med et stort antal forskellige uddannelser. På Aarhus Universitet er
der eksempler på studienævn, der dækker op mod 20 uddannelser. En sådan størrelse kan både betyde,
at ikke alle uddannelser kan være repræsenterede i studienævnet og, at der ikke er plads til at behandle
den enkelte uddannelse grundigt.
Sommetider forsøges disse problemer løst ved at nedsætte underudvalg, men disse har ofte ikke
tilstrækkeligt faste og formelle rammer og administrativ bistand til at sikre en god varetagelse af
kvalitetssikringen og udviklingen af uddannelserne.
Manglende medbestemmelse på øvrige beslutninger
Studienævnene sikrer i udgangspunktet medbestemmelse og medindflydelse på forholdene omkring
tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udvikling af de enkelte uddannelser. Som det fremgår ovenfor, er
studerende dog langtfra sikret tilstrækkelig medbestemmelse på rammerne for studienævnenes arbejde
og på samme måde er der en lang række forhold, hvor de studerende ikke gennem lovgivningen er
sikret tilstrækkelig medbestemmelse. Dette gælder blandt andet større organisatoriske og strategiske
beslutninger om udviklingen af institutionerne samt beslutninger om det fysiske studiemiljø.
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Kompetencen til langt de fleste beslutninger ligger i dag i ledelsesstrengen, der udgår fra rektor.
Hermed er der et meget stort frirum for, i hvor høj grad ledelserne vælger at give de studerende
medbestemmelse. Dette viser sig ved, at der i dag er meget stor forskel på, i hvor høj grad ledelserne
sikrer studerende medbestemmelse i f.eks. større flytteprocesser, udviklingsprocesser og strategiske
satsninger.
Nogle studerende oplever tilfredsstillende processer, hvor inddragelsen sker i god tid med klare
rammer for arbejde og med en reel indflydelse til studerende. Andre studerende oplever, at
inddragelsen i sådanne processer først sker, når ledelserne har taget de vigtigste beslutninger og, at de
studerendes synspunkter og inputs reelt ikke har indflydelse på udformningen af processer og
beslutninger.
Når større beslutninger sker uden medbestemmelse til studerende, betyder det ofte, at hensynet til
uddannelseskvaliteten bliver nedprioriteret til fordel for andre aktiviteter eller til fordel for
administrative eller økonomiske hensyn. Hermed kommer de beslutninger, der bliver truffet til at skade
kvaliteten i stedet for at styrke den. Selv hvis ledelsernes intention er at styrke undervisningen og
studiemiljøerne, bliver de endelige beslutninger ofte ude af trit med de studerendes behov, hvis de
studerende ikke bliver inddraget.
Når beslutningeskompetencer overflyttes til ledelsesstrengen sker det ofte med argumenter om, at man
vil etablere en mere handlekraftig ledelse, som bedre kan tage hånd om de udfordringer universiteterne
måtte have. Der er heller ikke nogen tvivl om, at universiteterne har brug for en dygtig og handlekraftig
ledelse på alle niveauer, som kan effektuere de beslutninger der eksempelvis træffes i
universitetsbestyrelsen eller i studienævnene. Men det er forfejlet at tro, at et universitet kan ledes på
samme måde som en virksomhed. Universitet er grundlæggende et fællesskab af faglige miljøer med
en høj grad af selvstændighed. De ansatte forskere har i kraft af forskningsfriheden en langt højere grad
af selvstændighed end ansatte i almindelighed. Studerende kan heller ikke sammenlignes med hverken
ansatte, der producerer noget eller brugere/kunder, som modtager en ydelse. Studerende er
medskabere på deres egen læring. Derfor kan ledelsesindretninger som anvendes andre steder heller
ikke direkte overføres på universiteterne.
Anbefalinger:
For at styrke de studerendes medbestemmelse og medindflydelse på uddannelserne og institutionerne
anbefaler vi følgende tiltag:
31) Der skal værnes om studienævnenes beslutningskompetence inden for udvikling og
kvalitetssikring af den enkelte uddannelse. Universitetsledelsen har her et ansvar for at sikre en
god understøttelse af studienævnenes arbejde.
32) Der fastsættes en grænse for, hvor mange uddannelser et studienævn kan omfatte.
33) Flere beslutningskompetencer flyttes fra ledelsesstrengen til de kollegiale organer, f.eks.
Akademisk Råd - herunder beslutninger om studienævnsstruktur, endelig godkendelse af
studieordninger, strategi- og udviklingsprocesser, beslutninger vedrørende studiemiljø og
godkendelse af lokale budgetter.
34) Demokratisk valgte studenterrepræsentanter skal altid være involveret i beslutningsprocesser
vedrørende deres egne uddannelser både på institutionerne og uden for dem.
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Afsnit 8: Oprettelse af en studenterombudsfunktion
Gode administrative og retlige løsninger for studerende er essentielt for at skabe de rette rammer for
kvalitetsuddannelser. For det første indebærer dette veludtænkte regler og processer fra universitetets
hånd. For det andet kræver det også, at studerende har en forståelse for de administrative rammer samt
evnen til at navigere i de regler, der sætter rammen for deres uddannelser. De videregående
uddannelsesinstitutioner er dog store regeljungler som det for mange kan være svært at overskue og flere
studerende oplever i løbet af deres studie at komme i klemme i systemet.
Derfor er der i stigende grad behov for en uvildig instans, som kan vejlede og hjælpe studerende, samt
påtale uhensigtsmæssigheder over for institutioner og lovgivere.
Behovet for en ombudsfunktion
Københavns Universitet har, som den eneste uddannelsesinstitution i Danmark, en
studenterombudsfunktion i form af deres Studenterambassadør. Erfaringer fra Københavns Universitet
illustrerer det generelle behov for en ombudsfunktion.
Studenterambassadøren modtog i 2016 i alt 430 henvendelser og antallet har været støt stigende siden
2013, hvor funktionen blev oprettet. I 4. kvartal af 2017 modtog studenterambassadøren 142
henvendelser. De to største grupper af henvendelser handler om dispensations- og eksamenssager, men
der er også henvendelser om optag, disciplinærsager, retlige klager, merit og en stor restkategori. De
fleste henvendelser drejer sig om komplicerede igangværende sagsforløb og det er således ikke sager,
som de studerende umiddelbart kan få hjælp til andetsteds 17.
Behovet for at søge om dispensationer er eksploderet efter fremdriftsreformen og det er derfor heller
ikke overraskende, at flere studerende har behov for vejledning og desværre nogle gange kommer i
klemme i systemet.
Ligeledes modtager Danske Studerende Fællesråd og de lokale studenterråd jævnligt henvendelser fra
studerende, der søger hjælp til et kompliceret sagsforløb og/eller føler sig uretfærdigt behandlet. Der
føres dog ikke nogen statistik over disse henvendelser. Det er sager, som er kompliceret for os at
håndtere og det vidner om et behov for en udbredelse af en ombudsfunktion.
Den senere tids historier om seksuelle krænkelser på universiteterne viser også et behov for en
uafhængig instans, hvor studerende føler sig trygge ved at henvende sig.
Ombudskonstruktionen
Studenterombud for videregående uddannelser er forholdsvis udbredt i den vestlige verden om end i
mange forskellige konstruktioner. Der findes overordnede to forskellige konstruktioner:
1.

En national studenterombudsfunktion, der baserer sig på den klassiske ombudsmodel som en
”sidste udvej” for sager, der ikke kan løses andet sted.
2. Ombudsfunktioner tilknyttede lokale institutioner eller grupper af institutioner. Her er der i
højere grad løbende kontakt mellem institutionen, studerende og ombudsfunktionen.
Uanset model er uafhængighed fuldstændig centralt for ombudsfunktionens virke 18.
Anbefalinger:
35) At der oprettes en eller flere studenterombudsfunktioner, som dækker alle videregående
uddannelsesinstitutioner i Danmark. Ombudsfunktionen skal:
x Oplyse studerende om rettigheder og pligter
17
18

http://studenterambassadoer.ku.dk/afrapportering/
“BEING AN OMBUDSMAN IN HIGHER EDUCATION - A Comparative Study” af Rob Behrens, 2017
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x

Vejlede studerende der oplever diskrimination, uretfærdighed eller er endt i retslige
gråzoner eller uoverskuelige sagsforløb
x Udtale kritik og rette op på uhensigtsmæssig praksis
x Komme med anbefalinger til regelforenkling og mere effektiv sagsbehandling
Det er vigtigt, at ombudsfunktionen er tæt på de studerende, så den benyttes og har et
indgående kendskab til den enkelte institutions udfordringer. Samtidig skal ombudsfunktionen
have armslængde fra både uddannelsesinstitutionen og det politiske niveau.
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KAPITEL 4: FLEKSIBILITET OG FREMDRIFT

Hvis vi studerende skal tilegne os viden på højeste niveau, er fleksibilitet i uddannelserne nødvendigt, så
vi har mulighed for specialisering, fordybelse og nødvendige til- og fravalg undervejs. Dette giver os tid til
at fordybe os ekstra meget i de dele af vores uddannelser, som er særligt udfordrende, eller som vi vil
engagere os særligt i og dygtiggøre os. Det giver samtidig mulighed for, at vi kan supplere vores
uddannelser med praktik, relevante studiejobs og ekstracurriculære aktiviteter, der giver os mulighed for
selvstændigt at anvende vores viden i andre sammenhænge end undervisningen.
Med de senere års store fremdriftspres har vores uddannelser mistet meget af denne fleksibilitet til skade
for kvaliteten.
Der er har været politisk fokus på at nedbringe de gennemsnitlige studietider på
universitetsuddannelserne gennem en længere årrække, men fremdriftspresset tog særligt til med
indførelsen af fremdriftsreformen i 2014. Reformen indførte tvangstilmelding til fag og eksamener,
tvangsmerit og strammede aktivitetskravet i SU-systemet, så studerende mister retten til SU, hvis de er
mere end et halvt år (30 ECTS) forsinkede. Samtidig straffes universiteterne økonomisk, hvis de ikke
nedbringer studietiden. I 2016 blev reformen revideret, så fastsættelsen af de specifikke fremdriftsregler
blev lagt ud til de enkelte universiteter, men den økonomiske straf fastholdes. I det nye
bevillingssystem, der træder i kraft for de videregående uddannelser i 2019, er det økonomiske
fremdriftspres videreført i form af et færdiggørelsestaxameter.
U dviklingen i studietider
Siden 2006 er gennemførselstiden for studerende faldet stabilt og mellem 2006 og 2015 er de
studerende i gennemsnit blevet 0,64 år hurtigere (se grafen på næste side).
Det er svært at udtale sig kontrafaktisk om udviklingen i studietiderne, såfremt fremdriftsreformen ikke
var blevet indført, men det kan konstateres, at studietiderne allerede var på vej ned før indførelsen af
fremdriftsreformen og at faldet i studietid ikke umiddelbart lader til at være tiltaget efter
fremdriftsreformen.
Gode grunde til forsinkelse
I en undersøgelse foretaget af Danmarks Pædagogiske Universitet 19 afdækkes de studerendes årsager
til forsinkelse og forventninger til konsekvensen af fremdriftsreglerne. Den præcise udmøntning af
fremdriftsreformen har ændret sig siden undersøgelsen er gennemført og er i dag også forskellig fra
universitet til universitet. Undersøgelsen giver dog et godt indblik i, hvordan studerende kan forventes
at reagere på fremdriftspresset og den manglende fleksibilitet.
36 % af de deltagende studerende er forsinket med deres studier og angiver fire hovedårsager til
forsinkelsen:
x 28 % er eller har været forsinkede pga. stresssymptomer
x 27 % er eller har været forsinkede pga. bevidst udskudte eksamen(er)
x 26 % er eller har været forsinkede pga. bevidst prioriteret erhvervsarbejde
x 17 % er eller har været forsinkede pga. sygdom
Udskydelse af eksamener kan for nogen virke som en adfærd, man gerne vil undgå. Det er dog vigtigt
at bemærke, at muligheden for at udskyde en eksamen, netop er det der giver fleksibilitet til at fordybe
sig ekstra, at få styr på et fag, som er ekstra udfordrende eller vælge at bruge ekstra tid på
studierelevant arbejde og praktikforløb. Fjerner man adgangen til at udskyde eksamener og fag
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risikerer man at omsætte den ”bevidste udskydelse” til en ”ubevidst udskydelse” i form af dumpede
eksamener eller ganske enkelt et lavere læringsudbytte for den studerende.

Fra rapporten ”Tal om de danske universiteter 2016” af Danske Universiteter

Konsekvenser af fremdriftspres
Den føromtalte undersøgelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet afdækker også de studerendes
forventninger til konsekvenserne af det øgede fremdriftspres. 10 % af de studerende forventer i
undersøgelsen, at de vil komme hurtigere igennem deres studie, men prisen for den reducerede
studietid er høj.
Fremdriftspresset får mange studerende til at prioritere deres kræfter benhårdt og skærer ellers
relevante aktiviteter fra:
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x

66 % ser det som et problem ift. at tage i praktik og/eller have eksternt projektsamarbejde
50 % ser det som et problem ift. at passe deres nuværende studiejob
36 % forventer at skære ned på studierelevant arbejde
35 % forventer at engagere sig mindre i frivilligt arbejde
29 % forventer at skære ned på ikke-studierelevant arbejde
25 % forventer at fravælge et allerede planlagt praktikophold
23 % forventer at droppe et allerede planlagt studieophold i udlandet
42 % forventer at engagere sig mindre i sociale aktiviteter på studiet

Fremdriftspresset vil ligeledes have en negativ effekt på de studerendes faglige arbejde og læring, og
dermed direkte skade kvaliteten af vores uddannelser:
x
x
x
x
x
x

60 % forventer at fokusere mere på eksamensrelevant stof
43 % vil fravælge ikke-obligatoriske kurser og fag, som de ellers ville have taget
33 % forventer at skære ned på forberedelsen til alle fag
24 % forventer at lære mindre
16 % vil overveje at søge ind på et mindre krævende studie
16 % havde på undersøgelsestidspunktet valgt fag, de vurderede, de havde let ved at bestå

Og ikke mindst vil fremdriftspresset have en indvirkning på trivsel og frafald:
x
x
x

58 % forventer at blive mere stressede
43 % forventer en reduktion i glæden ved/interessen for deres studie
16 % forventer, at reformen vil øge sandsynligheden for, at de dropper ud

Fremdrift rammer særligt udsatte studerende særligt hårdt
Det store fremdriftspres og manglen på fleksibilitet vil altså ramme langt de fleste studerende hårdt og
skade kvaliteten af vores uddannelser bredt. Fremdrift rammer dog særligt udsatte studerende ekstra
hårdt. En undersøgelse gennemført af Danske Handicaporganisationer i 2017 blandt studerende med
handicaps og funktionsnedsættelser viser, at 44 % tidligere er droppet ud af en eller flere uddannelser,
61 % er bekymrede for, om de kan gennemføre deres nuværende studie på grund af fremdriftsreformen
og 83 % har oplevet stress eller mistrivsel som følge af de øgede fremdrifts- og SU-krav.
I mange tilfælde er det muligt for studerende med handicaps eller funktionsnedsættelser at få
forskellige former for dispensationer, der undtager dem fra kravene, men det bureaukrati de studerende
skal igennem er ofte enormt. Lektor ved Institut for Læring og Filosofi på Aarhus Universitet, NielsHenrik Møller Hansen udtaler til Information i en artikel i forbindelse med undersøgelsen fra Danske
Handicaporganisationer:
” »Udover at passe deres uddannelse og et eventuelt behandlingsforløb, skal de gennem hele deres studie
forholde sig til en verserende dispensationssag. De skal igen og igen søge om at få forlænget deres
dispensation og dokumentere deres lidelse,« siger Niels-Henrik Møller Hansen.
Det presser de handicappede studerende psykisk, og det kræver energi, som mange af dem ikke har.
»Er man eksempelvis blind eller skizofren, giver det ingen mening, at man kontinuerligt skal føre en sag
for at få den ekstra studietid, man helt åbenlyst har brug for«, vurderer han.”
Anbefalinger:
36) De økonomiske fremdriftsincitamenter i universiteternes bevillinger afskaffes.
37) Universiteterne skal kontinuerligt evaluere og revidere deres interne fremdriftsregler, så
reglerne altid er så lempelige som muligt.
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38) Aktivitetskravet i SU-systemet ligger et unødigt hårdt fremdriftspres på studerende. Derfor skal
aktivitetskravet lempes mest muligt.
39) Retskravet på en kandidatuddannelse forlænges til at gælde 5 år. En udvidelse af retskravet,
som gør det muligt at holde en studiepause mellem bachelor og kandidat, er en alternativ vej til
at øge fleksibiliteten for studerende.
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