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Studentersamfundets holdning til SU Reformen anno 2013 
 

Præambel 
Regeringen vedtog den 18. april 2013 SU-reformen kaldet “Bedre gennem uddannelserne”. I dette 
dokument vil vi forholde os til reformen i sin helhed, samt gennemgå studentersamfundets holdning til 
de enkelte punkter i reformen, punkt for punkt. De forskellige punkter er, i overskrifter, som følger: 
1: Studerende som starter på videregående uddannelse mere end to år efter adgangsgivende 
eksamen, kan fremover kun få SU i normeret tid. 
2: Studerende som er mere end 30 ETCS forsinkede, mister fremover deres SU. 
3: Elever der er nødt til at supplere deres eksamensbevis for at kunne komme ind på videregående 
uddannelser kan fremover kun få SU til de såkaldte turbo suppleringskurser på 3-6 uger, og ikke til 
længere suppleringskurser.  
4: Elever kan højst få SU til fem påbegyndte ungdomsuddannelser 
5: Elever og studerende der er hjemmeboende, får fremover op mod 1967 kr. mindre i SU 
6: SU’en reguleres fremover mindre så den over ti år stiger med ca. 500 kr. mindre om måneden, end 
hvis den tidligere regulering var beholdt 
7: Fribeløbet hæves med 2500 kr. pr.måned 
8: Studerende, som bliver færdige hurtigere end normeret, får en kontant bonus 
9: Studerende får lettere ved at få kørepenge, hvis de bor i områder med utilstrækkelig offentlig 
transport 
10: Alle studerende skal tilmeldes 60 ECTS årligt, og det bliver ikke muligt at afmelde eksamen 
11: Studerende skal hurtigere igennem 
12: En stor del af universiteternes bevillinger afhænger af om de formår at nedbringe studietiden med 
4,3 måneder frem mod 2020 
13: De videregående uddannelser får mulighed for at indføre en studiestartsprøve, som skal bestås 
for at den studerende ikke udskrives af uddannelsen. 
   
 

Studentersamfundet mener: 
Overordnet set er Studentersamfundet stærkt kritiske over den samlede reform, da det er 
vores opfattelse, at reformen vil ramme socialt skævt og dermed være direkte modvirkende 
til regeringens ambition om at få op mod 25% af en ungdomsårgang igennem en lang 
videregående uddannelse. Vi opfatter således reformen som værende en reel spareøvelse, 
istedet for en reform der skal få studerende bedre igennem deres uddannelse. Reformen 
indeholder dog enkelte, små, positive elementer - såsom bedre mulighed for kørselspenge, 
øget frihed til den enkelte studerende i relation til at balancere mellem arbejde og studie, 
samt at der åbnes for, at KOT-optag ikke skal være den eneste måde at kvalificere sig til 
optag på sit studie.  
 
 
 
 
At spare på uddannelse er en dårlig prioritering! 
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Vi mener, at det er en rigtig dårlig politisk prioritering at spare xx,xx% af den samlede 
uddannelsesstøtte, og at det i øvrigt er en helt forfejlet politisk diskurs, når investeringer i SU 
og uddannelse beskrives som en udgift -  En kandidatuddannet har således en livsindtægt, 
der er mere end 9 mio. kr. over hvad livsindtægten for en ufaglært er, og 4,5 mio. kr. mere 
end livsindtægten for en bacheloruddannet, så med en marginalskat på over 50 % er 
universitetsuddannelse uanset uddannelsesomkostninger en god forretning for staten.  
 
Ydermere er vi, til trods for at kandidater fra Aalborg Universitet er de uden sammenligning 
dygtigste til at færdiggøre deres studier på nomeret tid, stærkt kritiske overfor hele formålet 
med reformen. At få folk igennem studiet på kortere tid må og skal ikke være et mål i sig selv 
- det er Studentersamfundets holdning, at det at få arbejdsmarkedsparate og dygtige 
studerende igennem deres studie, er langt vigtigere end, hvorvidt man bruger 2,3 eller 5 
måneder længere tid end normeret. 
 
Som udgangspunkt støtter Studentersamfundet op om at det er positivt at studerende 
gennemfører på normeret tid og støtter op om alle positive tiltag der fremmer dette som fx 
mere vejledning, lettere adgang til reeksamener og det fællesskab som gruppearbejdet 
giver. Men vi er imod tiltag som presser studerende til at komme hurtigere igennem end de 
selv vurdere at de kan følge med og at de får et tilfredsstillede fagligt udbytte – både tiltag 
rettet mod den studerende selv og på institutionsniveau. 
 
Vi mener ikke, at SU’en er et værktøj, der bør eller kan bruges til at få studerende hurtigere 
igennem systemet - den er vores levegrundlag, og fratager man en studerende sin SU, har 
vi på ingen måde fantasi til at forestille os, at det skulle få nogen hurtigere igennem. 
 
At bruge vores levegrundlag som økonomisk pisk til at få os igennem vores uddannelse, er 
en direkte opfordring til at forsøge at bestå et fag, frem for at forstå det. Det mener vi ikke er 
samfundsgavnligt, og vi er i øvrigt også overbeviste om, at en studerende på ingen måde 
bliver en bedre studerende af at skulle gå til eksamen med risikoen for at blive hjemløs 
hængende over hovedet.  
 
Store uddannelsespolitiske konsekvenser 
Ud over at være en SU-reform, er der også tale om en række væsentlige 
uddannelsespolitiske lovændringer. Alle er designet til at give det enkelte universitet øget 
økonomisk incitament til at få flere studerende igennem på normeret tid. 
 
Vi frygter, at den politiske dagsorden, der sættes med denne reform, er med til at give 
universiteterne en række uhensigtsmæssige incitamenter til at slække på kvalitet og krav til 
de studerende, og giver de studerende incitament til at blive lige nøjagtig dygtige nok -  i 
stedet for dygtige - samt grundlæggende gør op med store dele af ideen om den 
selvstændige studerende, der er ansvarlig for egen læring. Alt dette stiller vi os meget 
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skeptiske overfor.  
 
Studentersamfundets holdnign til reformen - punkt for punkt 
1: Forkortelse af SU´en ved start, to år efter adgangsgivende eksamen 
Det er vores holdning at ændringen til at studerende, der starter på universitet efter mere 
end 2 år, nu ikke er berettiget til et 6. SU år, vil ramme socialt skævt. Dette skyldes, at der 
typisk er tale om unge fra uddannelsesfremmede hjem, der starter sent. Disse vil 
sandsynligvis have brug for bedre støtte og vejledning, samt plads til personlig udvikling end 
den gennemsnitlige studerende - hvorfor det virker meget socialt skævt både at straffe disse 
typer studerende igennem manglende karakter-bonus og manglende mulighed for at bruge 
den nødvendige tid på at færdiggøre deres studie.  
 
2: 30 ECTS forsinkelse 
Vi er overbeviste om, at det at fratage den enkelte studerende, der er et halvt år forsinket, 
sin SU, vil medfører en negativ forsinkelses-spiral. At få frataget sit levegrundlag vil 
unægteligt tvinge den enkelte studerende til yderligere arbejde ved siden af studiet, hvilket 
nærmest automatisk vil medfører yderligere forsinkelser. 
 
3: SU til suppleringskurser  
At fratage studerende SU til halv- og helårlige suppleringskurser, og derfor defacto tvinge 
den enkelte studerende til at suppleringskurser skal ske gennem såkaldte “turbo-kurser”  vil 
presse nogle studerende, så de ikke kan få suppleret med det fag, de skal have for at 
komme ind på deres ønskede studie, idet de ikke vil have mulighed for at bruge den 
fornødne tid på at supplere op.  
 
4: SU til 5 ungdomsuddannelser 
Studentersamfundet mener, at det er helt rimeligt, at man maksimalt kan skifte 
ungdomsuddannelse 5 gange, da vi mener, at 5 forsøg bør være rigeligt til at vælge den 
rigtige ungdomsuddannelse - på den måde undgår vi enkeltpersoner, der udnytter systemet 
ved gentagne ungdomsuddannelses-skift, med det ene formål at få mere SU - uden nogen 
reel ambition om at færdiggøre og bidrage til samfundet.  
 
5: Mindre SU til hjemmeboende 
At foretage nedskæringer i de hjemmeboende studerendes SU er ikke vejen frem idet disse 
studerende også skal købe bøger og betale andre udgifter relateret til deres uddannelse, det 
være sig computerer, transport og andre uddannelsesrelateret materialer. Det kan tvinge de 
hjemmeboende studerende til at arbejde ved siden af deres studie, hvilket kan gå ud over 
den tid, som kan anvendes på at studere. Hvis de ikke kan få arbejde, kan de blive tvunget 
til at låne penge, hvilket kan afholde nogle kompetente unge mennesker fra at starte på 
universitetet, hvilket ikke er gavnligt hverken for samfundet eller den studerende.   
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6: 500kr. mindre 
En langsommere regulering af SU’en mener vi er stærkt problematisk, idet bøger, husleje og 
madvare stadig stiger i pris. At regulere denne efter inflationen er uholdbart, da eksempelvis 
boligudgifter - der udgør klart størstedelen af en studerendes udgifter - er stigende med en 
langt højere rate end den gennemsnitlige inflation. Dette kan derfor tvinge de studerende til 
at arbejde mere ved siden af deres studie, og derved gå ud over den tid den studerende skal 
bruge på sit studie eller tvinge dem til at tage lån. Hvis studerende er nødt til at låne penge 
for at finansierer deres uddannelse, kan det i værste fald afholde nogle fra at påbegynde en 
universitetsuddannelse. Ydermere er en langsommere regulering af SU’en med til at udhule 
SU’en som en støtte, man kan leve af på længere sigt.  
 
7: Forhøjet fribeløb  
Vi mener grundlæggende at en studerende er i stand til at forvalte sin egen tid og økonomi - 
hvorfor vi ser positivt på det hævede fribeløb for den enkelte studerende. Denne lovændring 
må og skal dog aldrig blive en glidebane, hvor vejen for en lånebaseret SU, eller en total 
afskaffelse bliver mulig.  
 
8: Kontant bonus til hurtige studerende 
Vi mener ikke, at det er gavnligt for den faglige indlæring at udstikke økonomiske 
incitamenter for at færdiggøre sin uddannelse på mindre end normeret tid. Det kræver tid til 
fordybelse, hvis den studerende skal opnå høje akademiske evner indenfor det respektive 
felt. Studerende er ikke interesseret i en lille sum penge for at blive hurtigere færdig, idet 
man studerer for at blive en kvalificeret og kompetent kandidatuddannet, der kan bidrage til 
det danske arbejdsmarked. Lønnen, som en kandidat får på arbejdsmarkedet, er endvidere 
væsentlig højere, end det beløb staten kvitterer med. Istedet bør universiteterne arbejde på 
at gøre det lettere for særligt dygtige studerende at få adgang til eksempelvis 
forskningsforløb, ekstraundervisning eller anden form for yderligere dygtiggørelse inden for 
deres felt.  
 
9: Lettere kørepenge, ved utilstrækkelig offentlig transport 
Vi mener, at studerende skal have gode transportmuligheder til og fra deres studie. Det må 
derfor siges at være positivt, at studerende nu nemmere kan få godtgørelse. 
 
10: Automatisk tilmelding, og fjernelse af muligheden til afmelding af eksamen 
Vi er grundlæggende enige i, at man som studerende bør tilstræbe at bestå 60 ECTS pr. år - 
vi mener dog, at automatisk tilmelding til eksamen(og især den manglende mulighed for 
afmelding) potentielt vil medføre, at studerende, som er forsinkede, risikerer at blive 
udskrevet, hvis de bruger deres tre eksamensforsøg, og dermed øger det samlede frafald. 
Ydermere er det vores opfattelse, at automatisk tilmelding vil give store administrative 
udfordringer, fordi studerende vil søge dispensationer for at kunne få lov at udsætte en 
eksamen. Endvidere gør denne tanke op med hele grundideen om den selvstændige 
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studerende, der er ansvarlig for egen læring. Det mener vi er en meget uhensigtsmæssig 
politisk diskurs.  
 
11: Hurtigere gennem systemet 
Vi mener principielt ikke, at studerende skal presses hurtigere gennem 
uddannelsessystemet. Det tager tid at uddanne sig og opnå færdigheder indenfor forskellige 
felter. Det handler ikke om uddannelsen tager 4,8; 5 eller 5,5 år at gennemføre, men 
derimod at den studerende opnår de faglige mål og bliver klar til at indgå som en aktiv part 
på arbejdsmarkedet.   
 
12: Nedbringelse af studietiden 

Aalborg Universitet har en gennemsnitlig færdiggørelsestid på 5,1 år, denne skal 
fastholdes fremtil 2020. Som udgangspunkt er dette ikke noget dumt punkt, men 
Studentersamfundet finder do at punktets opfyldelse kan være svært, grundet andre 
punkter. Studerende på AAU er nemlig ca. 4 år om at gennemføre en bachelor, men 
kun 5,1 om kandidaten dette skyldes at folk kan blive optaget på kandidaten og tage 
sine ETCS point inden færdiggørelsen af bacheloren, dette er der nu sat en stopper 
for med at man maks.må opnå 30 ETCS point på sin kandidat inden endt bachelor, 
altså kun et semester på kandidaten, hvorefter bacheloren enten skal være bestået 
samtidig med, eller tages mens der ikke må tages flere nye kurser. At der er ting 
som besværliggøre at gennemførelsestiden forholdes lav, virker for 
Studentersamfundet helt forkert, når missionen med reformen, netop var at få den 
lavere. Desuden synes Studentersamfundet at det er mærkeligt at gøre en pulje på 
920 millioner til alle landet universiteter afhængig af at der opnås en hurtigere 
gennemførelse, i stedet er det Studentersamfundets holdning at der burde sikres 
kvalitet, frem for at give universiteterne incitament til at lade folk komme gennem 
universiteterne uden tilstrækkeligt niveau 
 
13: Studiestartsprøver 
Det må siges at være positivt, at der nu bliver mulighed for at bruge andre redskaber end 
den koordinerede tilmelding (KOT) til at optage igennem. Vi er derfor åbne overfor at afprøve 
studiestartsprøver. Vi mener, at en prøve kan bruges, hvis der foreligger videnskabelig 
dokumentation for, at det testede element har en sammenhæng med muligheden for at 
gennemføre uddannelsen. Det skal dog påpeges, at nogle studerende først begynder at 
tilegne sig faglige færdigheder i kraft af deres universitetsuddannelse.    
 
     
 

Således vedtaget af Uddannelsespolitisk Forum, 05/08-2013 

Redigeret d. 7. oktober 2013. 
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For spørgsmål vedrørende ovenstående kontakt Studentersamfundets Uddannelsespolitiske Ordfører     
pr. telefon på (+45) 2895 9190 eller pr.e maill på politik@studentersamfundet.aau.dk 


