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Indledning
Undersøgelsen præsenterer resultaterne af den første samlede undersøgelse af fremdriftsreformens betydning, set med studerendes øjne. Rapporten bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt 4354 universitetsstuderende, som er blevet
bedt om at vurdere, hvordan de fremover vil disponere over deres tid i lyset af de øgede gennemførelseskrav. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i april 2015.
Undersøgelsen fremlægger således en række nye indsigter i studerendes prioriteringer
og valg. Både i relation til studiefremdriftsreformen og en række andre rammevilkår,
som har betydning for studerendes liv og læringsudbytte – og dermed også for det
samfund, som de videregående uddannelser bidrager til at skabe.
Rapporten indgår i et politisk uafhængigt forskningsprojekt, som er finansieret af
Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK).
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Resumé
De studerendes spørgeskemabesvarelser viser først og fremmest, at fremdriftsreformen
af mange opleves som et pres for at prioritere tid og ressourcer anderledes end tidligere. En central konklusion i den forbindelse er, at en række potentielt udbytterige aktiviteter, såsom studiejob, praktik- og udlandsophold, tages til genovervejelse og i mange
tilfælde fravælges. Undersøgelsen rejser hermed en række endnu ubesvarede spørgsmål om, hvad reformen på længere sigt betyder for kvaliteten af de studerendes læringsudbytte og dermed universitetsuddannelsernes bidrag til samfundsudviklingen.
Men den giver samtidig en række konkrete indsigter, der dels kan danne fornyet momentum for at diskutere, hvorvidt den igangværende udvikling er ønskværdig, dels
bidrage til at kvalificere det omfattende tilpasningsarbejde, som er i gang på universiteter og uddannelser.
Undersøgelsen indikerer i den sammenhæng, at reformens vision om at øge studieintensiteten har skabt et – måske uhensigtsmæssigt – krydspres mellem forskellige, institutionelle og individuelle dagsordner. Ifølge respondenterne ser reformen nemlig ud
til at:
x

sætte ind på de forkerte områder i forhold til målsætningen om at nedbringe
studietiden

x

forringe studerendes jobparathed og internationale orientering

x

give mindre læringsudbytte, fremme stress og eksamensorienteret læring

x

skabe forsinkelser og frafald samt private skyggemarkeder for lektiehjælp
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Konklusioner i punktform
Fremdriftsreformen sætter ind på de forkerte steder i forhold til målet om at
nedbringe studietiden
Spørgeskemabesvarelserne viser, at 36 % på undersøgelsestidspunktet (april-maj 2015)
var forsinket med deres studie. De forsinkedes besvarelser viser et signifikant misforhold mellem studiefremdriftsreformens tiltag for at øge gennemførselshastigheden
(tvungen eksamenstilmelding, lettere merit, økonomisk bonus til de hurtige) og de
faktiske årsager til forsinkelser:
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

x

6 % er eller har været forsinkede pga. studieskift

x

3 % er eller har været forsinkede pga. problemer med merit fra praktik

x

3 % er eller har været forsinkede pga. problemer med merit fra studier i udlandet

x

1 % er eller har været forsinkede pga. problemer med merit fra studier i Danmark

Fremdriftsreformen skaber et krydspres mellem forskellige politiske, institutionelle og individuelle dagsordner
Et markant flertal af de adspurgte oplever, at det øgede hastighedskrav kompromitterer deres syn på det gode studieliv såvel som deres hidtidige jobstrategier samt de
værdier, de oplever blandt underviserne på deres studie:
x

67 % ser det som et problem ift. at opbygge et jobrelevant cv

x

67 % ser det som et problem ift. at få tid til ikke ECTS-givende studieaktiviteter

x

66 % ser det som et problem ift. at tage i praktik og/eller have eksternt projektsamarbejde

x

50 % ser det som et problem ift. at passe deres nuværende studiejob
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Fremdriftsreformen højner studieintensiteten, men giver ringere læringsudbytte
10 % af de adspurgte vil ifølge undersøgelsen komme hurtigere gennem deres studie.
Prisen for den reducerede studietid er imidlertid, at mange oplever, at de må skære
ned på forskellige læringsfremmende aktiviteter. Mange forventer fx at fravælge fagligt udfordrende studier, og godt en fjerdedel har en konkret forventning om at lære
mindre:
x

43 % vil fravælge ikke-obligatoriske kurser og fag, som de ellers ville have taget

x

51 % vil læse forud eller indhente tabt stof i ferier

x

33 % forventer at skære ned på forberedelsen til alle fag

x

24 % forventer at lære mindre

x

13 % vil overveje at søge ind på et mindre krævende universitet

x

16 % vil overveje at søge ind på et mindre krævende studie

Fremdriftsreformen forringer studerendes jobparathed og internationale orientering
En stor andel af respondenterne forventer enten at skære ned på deres nuværende
og/eller fravælge et allerede planlagt praktik- og/eller udlandsophold, og reformen ser
i det hele taget ud til at vanskeliggøre mulighederne for forskellige typer af erhvervsog praksiserfaring:
x

36 % forventer at skære ned på studierelevant arbejde

x

35 % forventer at engagere sig mindre i frivilligt arbejde

x

29 % forventer at skære ned på ikke-studierelevant arbejde

x

25 % forventer at fravælge et allerede planlagt praktikophold

x

23 % forventer at droppe et allerede planlagt studieophold i udlandet

Fremdriftsreformen fremmer stress og eksamensorienteret læring
Over halvdelen af respondenterne forventer fremover at anlægge en mere eksamensorienteret adfærd, mere stress og mindre engagement i både faglige og sociale aktiviteter på studiet. Undersøgelsen viser på dette punkt en allerede igangværende tendens
blandt respondenterne til strategier, hvor man bevidst vælger fag, som man ved, man
har let ved at bestå. Strategier, som muligvis kan blive forstærket af kravet om hurtigere gennemførelse:
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x

60 % forventer at fokusere mere på eksamensrelevant stof

x

58 % forventer at blive mere stressede

x

43 % forventer en reduktion i glæden ved/interessen for deres studie

x

42 % forventer at engagere sig mindre i sociale aktiviteter på studiet

x

20 % havde på undersøgelsestidspunktet tilpasset emnevalget til undervi-
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sers/censors interesser
x

16 % havde på undersøgelsestidspunktet valgt fag, de vurderede, de havde let
ved at bestå

Fremdriftsreformen skaber frafald og private skyggemarkeder for lektiehjælp
Respondenterne forventer i vid udstrækning at blive mere afhængige af hjælp fra enten undervisere på deres studie og/eller familie/venner. Knap hver femte vurderer
endvidere, at det fremover kan være nødvendigt at købe sig til privat lektiehjælp. Endelig vurderer mere end hver tiende, at reformen vil øge sandsynligheden for, at de vil
droppe ud af deres studie. Forhold, der samlet set rejser spørgsmålet om, hvorvidt reformen vil skabe en mere ulige adgang til læring og dygtiggørelse:
x

35 % forventer at opsøge mere hjælp fra deres undervisere

x

33 % forventer at opsøge mere hjælp fra familie og/eller venner

x

19 % forventer, at det kan blive nødvendigt med tilkøb af privat lektiehjælp

x

16 % forventer, at reformen vil øge sandsynligheden for, at de dropper ud
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Centrale temaer og tendenser
Fremdriftsreformen har været i gang i mere end halvandet år, når rapporten offentliggøres. Reformen er i mellemtiden justeret. Men justeringen ændrer ikke på kravet om,
at et stort antal studerende fremover vil skulle hurtigere gennem deres uddannelse.
Rapporten bidrager således med et fortsat relevant bud på, hvad det potentielt betyder
for de studerendes udannelsesnavigation, set i forhold til hhv. forsinkelser og frafald,
orientering mod arbejdsmarked, kvaliteten af deres faglige udbytte og studieliv samt
de rammevilkår for læring, de møder på deres uddannelser.
Figur 1.1. “Studiefremdriftsreformen betyder, at jeg …”

Respondenttal: 2992. Note: Respondenterne har ud fra en række angivne udsagn skullet markere de udsagn, som de fandt vigtigst.
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Undersøgelsens godt 4.500 spørgeskemabesvarelser viser først og fremmest, hvordan
fremdriftsreformen af mange opleves som et pres for at prioritere tid og ressourcer
anderledes end tidligere. Men som det fremgår af figur 1.1. herover, opleves det på
ingen måde entydigt af undersøgelsens respondenter, der drager en række forskelligartede konsekvenser. Af hensyn til overblikket har vi her valgt en inddeling i fire overordnede temaer, som danner grundlag for uddybende analyser i rapportens fire temakapitler.

Forsinkelser og frafald
I forhold til fremdriftsreformens overordnede mål om at nedbringe den samlede studietid viser figuren for det første, at blot 10 % af respondenterne forventer at komme
hurtigere gennem deres studie efter reformen. Endvidere angiver 16 %, at sandsynligheden for, at de vil droppe ud af studiet stiger, mens 5 % har konkrete forventninger
om at blive udskrevet inden for det næste år. Undersøgelsens tema 1 om forsinkelser og
frafald rejser derfor spørgsmålet om, i hvilken grad – og med hvilke uforudsete tab i
form af fx frafald – fremdriftsreformen vil opfylde sit formål om at reducere den samlede studietid. Kapitlet rummer desuden en analyse af de nye tiltag for at nedbringe
studietiden (tvungen eksamenstilmelding, lettere merit, økonomisk bonus til de hurtige) i forhold til årsager til forsinkelser og frafald, som respondenterne vurderer som de
faktiske (fx stress og dalende studiemotivation).

Orientering mod arbejdsmarkedet
Tema 2 om orientering mod arbejdsmarkedet belyser, hvordan respondenterne i høj grad
forventer at måtte nedprioritere både studiejob, praktik, iværksætteri og frivilligt arbejde. Overordnet forventer 67 % af de adspurgte, at det i høj eller nogen grad bliver et
problem at leve op til reformens krav og samtidig opbygge et cv, som de selv mener er
arbejdsmarkedsrelevant. Konkret overvejer sammenlagt 25 % at droppe et allerede
planlagt praktikophold, 35 % har en forventning om at engagere sig mindre i frivilligt
arbejde, mens omkring 60 % vurderer, at det kan blive et problem at have egen virksomhed.
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Studiekvalitet og det gode studieliv
Tema 3 om læring og studielivskvalitet belyser, hvad der på mikroniveau motiverer respondenternes læring. Øget stress har den højeste score i de studerendes vurdering af
reformens betydning for deres studieliv (58 %). Endvidere svarer lidt under halvdelen
(43 %), at reformen vil reducere glæden ved/interessen for deres studie. Vi tager her
respondenternes forventning om et øget stressniveau som et muligt udtryk for, at
fremdriftsreformen opleves at stille krav, som respondenterne umiddelbart vurderer,
at de vil have vanskeligt ved at honorere. Fx forventer sammenlagt 43 % at måtte fravælge ikke-obligatoriske kurser og fag, som de ellers vil have taget, mens sammenlagt
33 % forventer at måtte skære ned på forberedelsen til alle fag.

Rammer og vilkår for læring
Med de ændringer, som reformen ifølge respondenterne lægger op til, følger potentielt
også en række ændrede krav. Dels til de studerendes evne til at tilrettelægge deres
daglige aktiviteter, dels til de rammevilkår for læring, som tilbydes på de forskellige
uddannelser. Som et sidste og afsluttende tema har vi derfor valgt at belyse, hvilken
betydning de adspurgte tillægger brugen af forskellige undervisningsformer (fx forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde), læring på deres studie, samt hvem – eller
hvad – de opfatter som ansvarlig for, at de lykkes med deres uddannelsesprojekt. Vi
belyste i den sammenhæng også respondenternes syn på henholdsvis karaktersystemets og fremdriftsreformens betydning for deres prioritering fx i forhold til et muligt
behov for ekstra hjælp fra undervisere, vejledere, familie og/eller private udbydere.
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Datagrundlag
Undersøgelsen bygger på spørgeskemabesvarelser fra 4.354 universitetsstuderende,
hvilket giver et solidt grundlag for at identificere udviklingstendenser. Undersøgelsen
er ikke repræsentativ på alle parametre, men respondenterne har en jævn spredning
over årgange og fagområder, fordelt på samtlige otte universiteter i Danmark. Som vi
uddyber i rapportens metodebilag, udgør undersøgelsen hermed det aktuelt mest kvalificerede grundlag for at sige noget væsentligt om studerendes forhold til fremdriftsreformen.
Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i april 2015, dvs. lidt over et halvt år efter, at studiefremdriftsreformen trådte i kraft for alle nye studerende. På det tidspunkt,
hvor spørgeskemaet blev udsendt, var det altså hovedsaligt nystartede og studerende,
som havde gennemført første semester, der havde oplevet fremdriftsreformen i praksis. Undersøgelsens resultater skal således ses både som udtryk for de studerendes
faktiske vurderinger af fremdriftsreformen og deres forventninger til den, da den stod
lige for at blive udrullet for alle studerende i efteråret 2015.
Spørgeskemaet blev udsendt til i alt 30.862 studerende. De i alt 4.354 besvarelser giver
således en samlet svarprocent på lidt over 14. Ikke alle gennemførte spørgeskemaet fra
start til slut, men for at opnå den højst mulige nuanceringsgrad har vi valgt at medtage
samtlige besvarelser i rapportens analyser. Indsamlingsprocessen foregik i planlagt
samarbejde med en række faglige organisationer, hvilket gav nogle særlige vilkår for
videre databehandling/kodning. Samtidig satte processen rammen for valget af en deskriptiv analysestrategi, der har til formål at udtrykke et relativt enkelt forhold – nemlig hvad fremdriftsreformen betyder for studerende i undersøgelsen.
Undersøgelsens spørgeramme er udarbejdet med afsæt i spørgsmål rejst af andre studielivsundersøgelser, fokusgruppeinterview blandt studerende samt interview med
udvalgte studieledere og administrativt personale. Endvidere er der som led i spørgeskemaudviklingen afholdt en række netværksmøder og workshops. Her har både studerende, undervisere og en række andre aktører haft mulighed for at diskutere og
komme med konkrete forslag til, hvilke spørgsmål der skulle inkluderes i det endelige
spørgeskema. Vi henviser til rapportens appendiks for yderligere detaljer om datasættets tilblivelse og analysemetode.

