
STUDIELIVSUNDERSØGELSE 2016 - SU 

 

Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler 

primært resultaterne vedrørende en mulig SU-reform, hvor SU’en på kandidatdelen erstattes 

af en mulighed for at låne et beløb svarende til SU’en af staten.  

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 viser at 

 36 procent af de studerende i undersøgelsen vil overveje ikke at fortsætte på 

kandidatdelen, hvis SU på kandidatdelen bliver lånefinansieret.  

 Forældrenes uddannelsesmæssige baggrund har betydning for, om de studerende 

vil fortsætte på lånefinansieret kandidatdel. Børn af forældre, der ikke har en lang 

videregående uddannelse, vil i højere grad fravælge kandidatdelen.  

 Godt 7 ud af 10 af de studerende, som ikke har gennemført deres uddannelse på 

normeret tid, mener at de ekstra SU-klip til det 6. studieår har stor eller meget stor 

betydning for deres gennemførsel af en kandidatuddannelse. 
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Lånfinansieret kandidatuddannelse 

Blandt de studerende i undersøgelsen er det ca. to tredjedel (64 procent.), der angiver, at de 

ville fortsætte på kandidatdelen, selvom deres SU bliver omlagt fra et stipendium til et 

rentefrit lån.  

Omvendt svarede godt hver tredje studerende (36 procent), at de vil overveje ikke at 

fortsætte deres studier, hvis SU-reglerne ændres, så SU’en på kandidatdelen erstattes af et 

lån fra staten. Modsat en lignende undersøgelse fra Dansk Magisterforening1, så viser denne 

undersøgelse ikke nogen signifikant forskel i forventet adfærd mellem bachelor- og 

kandidatstuderende.  

Figur 1 Forestil dig, at SU-reglerne ændres, så SU’en på kandidatdelen erstattes af en 
mulighed for at låne et beløb svarende til SUen af staten. Vil det påvirke din beslutning 
om at afslutte med en bachelor- eller kandidatgrad?  

               

Note: n: 505  

                                                      

1 http://www.dm.dk/~/media/Publikationer/RapporterNy/SUogSocialMobilitet.pdf  

http://www.dm.dk/~/media/Publikationer/RapporterNy/SUogSocialMobilitet.pdf
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Kvindelige studerende vil i højere grad fravælge kandidatgraden  

Hvis man sammenligner den forventede adfærd for mandlige og kvindelige studerende, så 

finder vi i vores undersøgelse, at der er en signifikant forskel jf. Figur 2.  

4 ud af 10 kvindelige studerende vil overveje at afslutte deres uddannelse med en 

bachelorgrad frem for en kandidatgrad, mens det er 32 procent af de mandlige studerende, 

som vil overveje at afslutte med en bachelorgrad, hvis SU’en på kandidatuddannelsen 

oplægges til et statsligt lån.  

 
Figur 2 Forestil dig, at SU-reglerne ændres, så SU’en på kandidatdelen erstattes af en 
mulighed for at låne et beløb svarende til SUen af staten. Vil det påvirke din beslutning 
om at afslutte med en bachelor- eller kandidatgrad? Opdelt på køn.  

Note: n: 504 
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*Signifikant forskel mellem grupper, p; 0,05-niveau
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Studerende af forældre uden lang videregående uddannelse vil i højere grad fravælge 

kandidatgraden 

Mere specifikt viser vores undersøgelse, at blandt de studerede, hvor ingen af forældrene 

har en lang videregående uddannelse, så er det knap 40 procent svarer, at de vil fravælge 

kandidatdelen jf. Figur 3. Modsat svarer 30 procent af de studerende, som har minimum én 

forælder med en langvideregående uddannelse, at de vil overveje at afslutte deres 

uddannelse med en bachelorgrad, hvis SU’en bliver lånefinansieret  

Figur 3 Afslutte med en bachelor- eller kandidatgrad. Opdelt på forældres 
uddannelsesniveau. Procent.  

 Note: n: 504 

En lånefinansieret kandidatuddannelse vil få de studerende til at arbejde mere 

Hvis man spørger til, hvordan de studerende vil blive påvirket af en lånefinansieret 

kandidatdel af deres uddannelse, så angiver godt 2 ud af 3, at de vil arbejde mere for at 

finansiere studierne. Godt en tredjedel af de studerende vil fravælge studieophold eller 
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praktikperioder, mens 17 procent vil fokusere på at blive hurtigere færdig ved at tage 

mere en 30 ETCS-point pr. semester. For knap hver tredje studerende vil en eventuel 

reform af SU’en på kandidatdelen ikke have nogen betydning for deres planlægning jf. Tabel 

1. 

Tabel 1 Hvordan vil du blive påvirket af en eventuel reform af SU’en, som vil gøre SU’en 
på din toårige kandidatuddannelse til et rentefrit statsligt lån? (Vælg gerne flere) 
  Antal Procent 

Jeg vil arbejde mere ved siden af studiet for at finansiere min 
kandidatuddannelse   226 68% 

Jeg vil fravælge studieophold og praktikperioder 112 34% 

Jeg vil fokusere på at blive hurtigere færdig – tage mere end 30 
ETCS-point pr. semester 58 17% 

Jeg vil skære ned på arbejde og andre aktiviteter ved siden af 
mit studium 24 7% 

Andet (angiv gerne hvad) 32 10% 

Det påvirker ikke min planlægning 100 30% 

Betydning af SU-klip til 6. studieår 

Vores undersøgelse viser desuden, at 53 procent af de nuværende kandidatstuderende 

mener, at de ekstra SU-klip til det 6. studieår har stor eller meget stor betydning for deres 

gennemførsel af en kandidatuddannelse. 

Figur 4 Hvilken betydning har det for din gennemførsel af din kandidat, at du har SU-
klip til et 6. studieår? 

               

Note: n: 234 
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Hvis man sammenligner hvilken betydning de ekstra SU-klip har for de studerende, der 

henholdsvis har og ikke har gennemført deres uddannelse på normeret tid, så finder vi i 

vores undersøgelse, at der er en signifikant forskel mellem grupperne jf. Figur 5.  

Godt 7 ud af 10 af de studerende, som ikke har gennemført deres uddannelse på normeret 

tid, mener at de ekstra SU-klip til det 6. studieår har stor eller meget stor betydning for deres 

gennemførsel af en kandidatuddannelse, mens det er 39 procent af de studerende, som har 

gennemført på normeret tid, der angiver, at de ekstra SU-klip til det 6. studieår har stor eller 

meget stor betydning for deres gennemførsel af en kandidatuddannelse.  

Figur 5 Hvilken betydning har det for din gennemførsel af din kandidat, at du har SU-
klip til et 6. studieår? Opdelt på ’Har du indtil nu gennemført din aktuelle uddannelse på 
normeret tid?’ 

 

             Note: n: 233 
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Baggrund 

 
Tabel 2. Køn 
  Antal Procent 

Kvinder 280 52% 

Mænd 262 48% 

Total 542 100% 

 
Tabel 3. Er du bachelor- eller kandidatstuderende? 
  Antal Procent 

Bachelor 289 53% 

Kandidat 252 46% 

Total 541 100% 

 
Tabel 4. Har du indtil nu gennemført din aktuelle uddannelse på normeret tid? 
  Antal Procent 

Ja 410 76% 

Nej 128 24% 

Total 538 100% 

 


