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Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og 

omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen 

er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af 

medlemmer af Djøf Studerende i marts/april måned 2016. Der er 542, der har besvaret 

spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 14 procent. Svarene er repræsentative 

for alle medlemmer af Djøf Studerende. Undersøgelsen bygger videre på lignende 

undersøgelser fra perioden 2011-2015. I faktaarket omfatter praktik kun praktik i 

forbindelse med studiet. 

Undersøgelsen viser at 

 30 procent af de studerende på kandidatdelen har været i praktik i forbindelse 

med deres studie. 

 Godt halvdelen af de bachelorstuderende planlægger eller overvejer et 

praktikophold i udlandet som en del af deres uddannelse. 

 Kun 15 procent fik helt eller delvist løn under deres praktikophold. Det er 

markant færre end i 2013 og 2015, hvor 30 procent fik det. 
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Praktikophold i forbindelse med studiet 
Samlet set har 17 procent af de studerende været i praktik i forbindelse med deres 

studie. Ikke overraskende er der klart flest kandidatstuderende, der har været i praktik 

i forbindelse med deres studie. 30 procent af de kandidatstuderende har ifølge 

undersøgelsen været i praktik, mens det kun er 5 procent blandt bachelorstuderende. 

Figur 1. Andelen blandt kandidatstuderende, der har været i praktik i forbindelse med 
studiet i perioden 2011-2016 

 
Note: n er hhv. 662, 1084, 1256 og 513 

Som Figur 1 illustrerer, har andelen af kandidatstuderende der har været i praktik 

svinget op og ned de seneste fem år. Sammenlignet med 2015 er der sket et fald på 9 

procentpoint, men sammenlignet med undersøgelserne i 2011 og 2013 har der kun 

været et mindre fald på hhv. 1 og 2 procentpoint. 

 

Mere end halvdelen af de bachelorstuderende overvejer praktik 
Blandt gruppen af bachelorstuderende, der endnu ikke har været i praktik, planlægger 

eller overvejer godt halvdelen et praktikophold som en del af deres uddannelse, tre ud 

af ti har ikke et praktikophold i tankerne, mens knap hver femte ikke ved det. Blandt de 

kandidatstuderende er det godt hver femte, der overvejer det, mens hele syv ud af ti 

ikke overvejer det og de sidste 7 procent ved det ikke. 
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Figur 2. Planlægger/overvejer du et praktikophold som en del af din uddannelse? 

 

 

Dem, der ikke er i gang med at planlægge eller overvejer at tage et praktikophold, er 

blevet spurgt, om de har droppet det som følge af studiefremdriftsreformen. Hertil 

svarer 20 procent, at det har de.  

 

Knap 30 procent af praktikopholdene er i udlandet 
Størstedelen (65 procent) af de studerende der har været i praktik, har været i 

Danmark, mens knap tre ud af ti har været i udlandet. Praktik hos en privat 

arbejdsgiver er mest udbredt blandt dem, der har været i Danmark, mens en offentlig 

arbejdsgiver er mest udbredt for dem, der har været i udlandet. 
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Figur 3. Hvor har du været i praktik? 

 

 

Kun 15 procent fik løn under praktikopholdet 
Et praktikophold varer typisk 5-6 måneder. Knap 9 ud af 10 har i denne periode 

modtaget SU. 

Kun 15 procent fik helt eller delvist løn under praktikopholdet. Det er markant færre 

sammenlignet med 2013 og 2015, hvor godt 30 procent fik det. I 2015 ændredes 

reglerne, så det kun er muligt at få SU, hvis praktikopholdet er ulønnet og samtidig skal 

opholdet være meritgivende. 

Figur 4. Fik du løn under praktikopholdet? 
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Klart størstedelen vil anbefale et praktikophold 
Undersøgelsen viser, at dem der har været i praktik er meget tilfredse med opholdet. 

80 procent vil i høj grad anbefale et praktikophold til andre, mens 17 procent siger, at 

de i nogen grad vil anbefale det, og de resterende siger i mindre grad.  

Figur 5. Vil du anbefale et praktikophold til andre? 

 

 

Baggrund 
 
Tabel 1. Køn 
  Antal Procent 

Kvinder 280 52% 

Mænd 262 48% 

Total 542 100% 

 
Tabel 2. Er du bachelor- eller kandidatstuderende? 
  Antal Procent 

Bachelor 289 53 

Kandidat 252 46 

Total 541 100 

 

Tabel 3. Har du indtil nu gennemført din aktuelle uddannelse på normeret tid? 
  Antal Procent 

Ja 410 76 

Nej 128 24 

Total 538 99 

 

 


