Studielivsundersøgelse af DM, IDA og Djøf, 2021

DM, Ida og Djøf har spurgt de studerende, hvordan en SU-omlægning vil påvirke dem.
Undersøgelsen viser at







45 procent af de bachelorstuderende i Ida, Djøf og DM ville overveje at afslutte med en bachelorgrad, hvis
SU på kandidatdelen blev lånebaseret.
Der er en social slagside, idet 33 procent af bachelorstuderende fra Djøf og Ida, hvis forældre har en lang
videregående uddannelse, vil overveje at afslutte med en bachelorgrad, mens det er hele 46 procent blandt
dem, hvis forældre ikke har en lang videregående uddannelse.
23 procent af de bachelorstuderende fra DM, Djøf og Ida svarer at vil droppe deres kandidatuddannelse og
finde job som bachelor, hvis SU’en på overbygningen omlægges til lån.
Blandt de studerende fra Djøf og Ida, hvis forældre har en akademisk uddannelse, vil 16 procent droppe kandidatuddannelsen. Det tilsvarende tal for studerende, hvis forældre ikke har en akademisk uddannelse, er 16
procent.

Resultater
De bachelorstuderende er blevet stillet spørgsmålet: ” Forestil dig, at SU-reglerne ændres, så SU'en på kandidatdelen
erstattes af en mulighed for at låne et beløb svarende til SU'en af staten. Ville det påvirke din beslutning om at afslutte med en bachelor- eller en kandidatgrad?”
46 procent angiver, at de ville fortsætte og opnå en kandidatgrad, men næsten lige så mange – 45 procent – ville
overveje af afslutte med bachelorgraden. Ganske få – 2 procent – har hele tiden haft en plan om at afslutte studiet
efter bachelorgraden
Tabel 1. Ville det påvirke din beslutning om at afslutte med en bachelor- eller en kandidatgrad? (bachelorstuderende)
Total

Procent

Nej, jeg vil fortsætte for at opnå en kandidatgrad

1393

46%

Ja, jeg ville i så fald overveje at afslutte med en bachelorgrad frem for en kandidatgrad

1346

45%

Nej, jeg har hele tiden tænkt mig at afslutte med en bachelorgrad

63

2%

Ved ikke

222

7%

Total

3024

100%

For studerende i Ida og Djøf er det muligt at dele spørgsmålet op på forældres højeste uddannelse. Det viser, at der
er en betydelig social slagside, da børn af forældre med ikke-akademisk baggrund i højere grad vil overveje at afslutte med en bachelorgrad end studerende, hvis forældre har akademisk baggrund.

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

Der er også blevet stillet et spørgsmål til mere konkret adfærd til hvordan en SU-reform vil påvirke dem. Hertil svarer hver fjerde, at de vil droppe at tage en kandidatuddannelse og i stedet søge arbejde som bachelor.
Tabel 2. Hvordan ville du blive påvirket af en reform af SU'en, som gør SU'en på din kandidatuddannelse til et rentefrit statsligt lån? (Vælg op til
tre svarmuligheder) (bachelorstuderende)
Total

Procent

Det påvirker ikke min planlægning

297

10%

Jeg vil fokusere på at blive hurtigere færdig

878

29%

1957

65%

37

1%

1112

37%

Jeg vil fravælge studieophold eller praktikperioder

841

28%

Jeg vil droppe min kandidatuddannelse og finde arbejde som bachelor

699

23%

Andet, skriv gerne:

177

6%

Antal svarpersoner

3007

Jeg vil arbejde mere ved siden af studiet for at finansiere min kandidatuddannelse
Jeg vil skære ned på arbejde ved siden af mit studie
Jeg vil skære ned på aktiviteter ved siden af mit studie (fx foreningsliv, sport mv.)

For studerende i Ida og Djøf er det muligt at dele spørgsmålet op på forældres højeste uddannelse. Når man ser på
de bachelorstuderende, hvis forældre ikke har en lang videregående uddannelse, er det 21 procent eller godt hver
femte, der vil droppe kandidatuddannelsen. Det er færre blandt akademikerbørnene, 16 procent.

