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Uddannelses- og Forskningsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

I brev af 11. februar 2016 har udvalget efter ønske fra Henrik Dahl (LA) stillet mig 

følgende spørgsmål: 

 

Spørgsmål nr. 94 (UFU alm. del) 

 

Kan ministeren, i lyset af Berlingske Tidendes artikel »Censorer slår alarm: 

Fagligheden falder på universiteterne«, der blev bragt på www.b.dk den 7. februar 

2016, oplyse, om det er korrekt, når Censorformandskabet for 400 censorer 

på uddannelserne i erhvervskommunikation- og sprog påpeger, at ”der 

er tegn på, at de videregående uddannelsers kvalitet over en årrække har været 

faldende, og at de krav, der stilles til de studerende, er mindre end tidligere”, og 

hvilke tegn der i givet fald er tale om? 

 

Svar 

 

Der er mange faktorer, der har betydning for uddannelseskvalitet, og det er meget 

vanskeligt at vurdere udviklingen i de videregående uddannelsers kvalitet over en 

årrække.  

 

Jeg lytter med alvor på den kritik, som censorerne i erhvervskommunikation og 

sprog fremfører om udviklingen i uddannelsernes kvalitet inden for deres område. 

 

Jeg har bedt ministeriet drøfte med universiteterne, hvordan de følger op på cen-

sorindberetningerne.  

 

Ministeriet fører endvidere systematisk nøgletalsbaseret tilsyn med uddannelsesin-

stitutionerne, ligesom den enkelte institution skal dokumentere en systematisk 

kvalitetssikring af uddannelsernes kvalitet og relevans for at opnå en positiv insti-

tutionsakkreditering. Institutionerne skal bl.a. sikre, at uddannelserne til stadighed 

har et fagligt niveau, der lever op til kvalifikationsrammen for videregående ud-

dannelser. Kvalitetssikringsarbejdet skal basere sig på løbende indsamling, analyse 

og anvendelse af relevante informationer om uddannelser med klare procedurer 

for, hvornår der foreligger utilfredsstillende forhold, der kræver opfølgende hand-

linger.  

 

Derudover skal institutionerne gennemføre regelmæssige evalueringer af uddan-

nelserne med inddragelse af eksterne eksperter, hvor resultaterne herfra skal ind-

drages i den videre udvikling af uddannelsernes mål, indhold og tilrettelæggelse.  
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Institutionerne har inden for de fastsatte rammer ansvaret for løbende at sikre og 

udvikle uddannelsernes kvalitet, og reagere på blandt andet den viden de får fra 

censorindberetninger. 

 

De videregående uddannelsers kvalitet ligger i høj grad regeringen på sinde, og der 

er i den senere tid iværksat flere konkrete initiativer, som skal understøtte institu-

tionernes indsats. Bl.a. skal den kommende reform af bevillingssystemet bidrage til 

at understøtte højere kvalitet i uddannelserne. 

 

Endvidere er der nedsat et ekspertudvalg på censorområdet, som har til opgave at 

foretage et grundigt eftersyn af den nuværende censorordning. Udvalget skal bl.a. 

belyse, hvordan censorsystemet i højere grad kan bidrage til kvalitetssikringen af 

uddannelserne. Jeg er af Styrelsen for Videregående Uddannelse orienteret om, at 

censorformandskabet for erhvervskommunikation og sprog konstruktivt har taget i 

mod en opfordring fra udvalget om at bidrage med konkrete forslag i denne proces.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ulla Tørnæs 
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Uddannelses- og Forskningsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

I brev af 11. februar 2016 har udvalget efter ønske fra Henrik Dahl (LA) stillet mig 

følgende spørgsmål: 

 

Spørgsmål nr. 95 (UFU alm. del) 

 

Kan ministeren, i lyset af Berlingske Tidendes artikel »Censorer slår alarm: 

Fagligheden falder på universiteterne«, der blev bragt på www.b.dk den 7. februar 

2016, oplyse, om det er korrekt, når Censorformandskabet for 400 censorer 

på uddannelserne i erhvervskommunikation- og sprog påpeger, at ”Omfanget 

af pensum er faldet”, og i givet fald hvor det er faldet? 

 

Svar 

 

Ministeriet har ikke oplysninger om udviklingen af omfanget af pensum på uddan-

nelserne i erhvervskommunikation- og sprog.  

 

Jeg kan oplyse, at det er den enkelte institutions ansvar at sikre og dokumentere, at 

uddannelserne til stadighed har et fagligt niveau, der svarer til kvalifikationsram-

men for videregående uddannelser samt opfylder lovgrundlaget for uddannelserne 

i øvrigt. Beskrivelser af den enkelte uddannelses formål, fag samt mål for lærings-

udbytte fremgår af studieordningerne for de enkelte uddannelser. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ulla Tørnæs 
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Uddannelses- og Forskningsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

I brev af 11. februar 2016 har udvalget efter ønske fra Henrik Dahl (LA) stillet mig 

følgende spørgsmål: 

 

Spørgsmål nr. 96 (UFU alm. del) 

 

Kan ministeren, i lyset af Berlingske Tidendes artikel »Censorer slår alarm: 

Fagligheden falder på universiteterne«, der blev bragt på www.b.dk den 7. februar 

2016, oplyse, om det er korrekt, når Censorformandskabet for 400 censorer på 

uddannelserne i erhvervskommunikation- og sprog påpeger, at der er ”tegn på 

inflation i karaktergivningen”? 

 

Svar 

 

Med udgangspunkt i karakterer fra bachelorprojekter på tværs af uddannelser på 

alle universiteterne i de senere år kan det oplyses, at der har været en marginal 

stigning i andelen af bedømmelser til karakteren 12, og et omtrent tilsvarende mar-

ginalt fald i andelen af bedømmelser til karakteren 10. I forhold til specialer er ka-

raktererne omtrent uændret, jf. tabel 1. Det bemærkes i øvrigt, at ændringer i ka-

rakterer kan afspejle flere forhold.  

 

Tabel 1: Bedømmelser (karakter) på beståede bachelorprojekter og specialer på 

universiteterne i 2012-2014 

 
Bachelorprojekter (andel i pct.) Specialer (andel i pct.) 

Karakter  2012 2013 2014 2012 2013 2014 

2 3 3 3 2 2 3 

4 10 10 10 7 7 8 

7 26 25 25 22 22 21 

10 36 35 34 35 34 34 

12 25 27 28 34 35 34 

I alt 100 100 100 100 100 100 

Kilde: Danmarks Statistik. 

 

Der foreligger ikke valide data for karakterer alene for uddannelserne inden for 

erhvervskommunikation- og sprog.  

 

Jeg kan desuden henvise til, at Danmarks Evalueringsinstitut i 2013 foretog en 

evaluering af anvendelsen af 7-trins-skalaen. Blandt andet ser evalueringen på den 

faktiske karaktergivning i forhold til den fordeling af karakterer, som den daværen-
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de Karakterkommission forventede, ville finde sted med overgangen til 7-

trinsskalaen. Evalueringen viste, at karaktergivningen i universitetsuddannelserne 

med den nye skala i perioden 2007-12 lå relativt tæt på den forventede karakterfor-

deling. Omfanget af karakteren 12 lå 4 pct.-point over den forventede fordeling, 

mens karaktererne 10 og 7 begge lå 2 pct.-point over.  

 

Evalueringen viste derudover, at den procentvise fordeling af afgivne karakterer i 

universitetsuddannelserne ikke viste nogen udsving eller udvikling i nævneværdig 

grad i perioden 2007-12. 

 

Jeg er enig med censorformandskabet i, at det er vanskeligt at sammenligne karak-

terer over år, herunder sammenligne karakterniveauet efter den nuværende syv-

trins-karakterskala med karakterniveauet efter den tidligere 13-skala. 

 

Karakterkommissionen, som i sin tid udarbejdede 7-trins-karakterskalaen, foretog 

en række beregninger, som bl.a. viste, at de eksamenspræstationer, der efter 13 

skalaen ville være blevet bedømt til karakterne 11 og 13, fremover skulle bedømmes 

til karakteren 12. En naturlig konsekvens heraf er, at flere studerende i dag får den 

højeste karakter. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ulla Tørnæs 
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Uddannelses- og Forskningsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

I brev af 11. februar 2016 har udvalget efter ønske fra Henrik Dahl (LA) stillet mig 

følgende spørgsmål: 

 

Spørgsmål nr. 97 (UFU alm. del) 

 

Kan ministeren, i lyset af Berlingske Tidendes artikel »Censorer slår alarm: 

Fagligheden falder på universiteterne«, der blev bragt på www.b.dk den 7. februar 

2016, oplyse, om det er korrekt, når Censorformandskabet for 400 censorer 

på uddannelserne i erhvervskommunikation- og sprog påpeger, at ”det 

sproglige niveau” er faldet? 

 

Svar 

 

Der foreligger ikke umiddelbart tilgængelige faktuelle oplysninger om udviklingen i 

det sproglige niveau i uddannelserne i erhvervskommunikation- og sprog.  

 

Det er institutionernes ansvar, at alle udbudte uddannelser, og herunder også ud-

dannelserne inden for erhvervskommunikation og sprog, har et fagligt niveau, som 

lever op til kvalifikationsrammen for videregående uddannelser samt opfylder lov-

grundlaget for uddannelserne i øvrigt. 

 

Det gør naturligvis indtryk, når censorformandskabet i erhvervskommunikation og 

sprog vurderer, at det sproglige niveau i uddannelserne er faldet. 

 

Jeg har bedt ministeriet drøfte med universiteterne, hvordan de følger op på cen-

sorindberetningerne. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ulla Tørnæs 
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Uddannelses- og Forskningsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

I brev af 11. februar 2016 har udvalget efter ønske fra Henrik Dahl (LA) stillet mig 

følgende spørgsmål: 

 

 

Spørgsmål nr. 98 (UFU alm. del) 

 

Hvad kan ministeren oplyse, om udviklingen i antallet af timer, hvor universiteters 

sprogstuderende benytter sproget mundtligt? 

 

Svar 

 

Ministeriet er ikke i besiddelse af oplysninger om de specifikke antal af timer, hvor 

universiteternes sprogstuderende benytter sproget mundtligt.  

 

Indhold og tilrettelæggelsen af de enkelte uddannelser og den konkrete undervis-

ning varetages af institutionerne gennem studieordningerne og den daglige uddan-

nelsesledelse.  

 

Overordnet set er det klart, at en heltidsuddannelse af høj kvalitet skal omfatte et 

vist omfang af undervisningsaktivitet, og herunder et vist antal lektioner, hvor de 

studerende indgår i relevant faglig interaktion med undervisere og medstuderende.   

 

Rigsrevisionen kritiserede i en beretning fra 2011, at en række universitetsuddan-

nelser vurderedes at tilbyde for få undervisningstimer i forhold til kravet og ambi-

tionen om fuldtidsuddannelser. Kritikken medførte et skærpet fokus på undervis-

ningsaktivitet og studieintensitet, hvilket bl.a. har været fulgt op af konkrete mål-

sætninger i universiteternes udviklingskontrakter.  

 

Der er taget initiativer, der skal bidrage til at styrke omfanget af undervisning på 

visse områder. I forbindelse med udmøntningen af globaliseringspuljen blev ind-

ført et midlertidigt taxameterløft til humaniora og samfundsvidenskab på universi-

teterne med henblik på at styrke den forskningsbaserede undervisning. På finans-

lovene for 2015 og 2016 blev taxameterløftet i 2017 og 2018 videreført, hvor ud-

møntningen er betinget af øgede undervisnings- og vejledningstimer. 

 

Derudover har Styrelsen for Videregående Uddannelse udviklet og påbegyndt en 

systematisk og løbende indsamling af undervisnings- og vejledningstimetal i alle de 

videregående uddannelser. Den første fulde timetalsindsamling er sat i værk for 

alle institutioner med indberetningsfrist ultimo marts. Disse data vil forhåbentligt 
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udgøre et værdifuldt bidrag til at belyse det konkrete omfang af undervisningsakti-

vitet i de videregående uddannelser.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ulla Tørnæs 


