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D a årets ansøgere til Københavns
Universitet, KU, for et par uger si-
den skulle sætte kryds ved deres

drømmeuddannelser, havde en stor del
af dem allerede et konkret job i baghove-
det. Det viser ansøgertallene, der offent-
liggøres i dag.

»Vi ser generelt en stigning i ansøger-
tallet til for eksempel jura, psykologi,
tandplejer og skov- og landskabsingeniør.
Fælles for dem er, at det er uddannelser
med et klart professionssigte«, siger Per-
nille Kindtler, specialkonsulent på KU.

»De unge vil gerne kunne se, hvad de
skal bruge studiet til. Det er også det, vi
oplever i vores vejledning. Der er et stærkt
fokus på at komme i gang med en videre-
gående uddannelse, men også på at have
en idé om, hvad man skal bruge uddan-
nelsen til«, siger hun.

På landets største universitet er der i år
12 procent flere ansøgere, der har jura
som deres førsteprioritet, i forhold til sid-
ste år. Tandplejer går knap 15 procent

frem, mens psykologi stiger med 13,4 pro-
cent. Skov- og landbrugsingeniør, som er
en professionsbachelor, går frem med
over 18 procent.

Mellemøsten hitter
Samtidig oplever mange fag på Det Hu-
manistiske Fakultet tilbagegang. Det gæl-
der eksempelvis Asienstudier, europæisk
etnologi og filosofi. 

Ifølge ph.d. Jens Christian Nielsen fra

Center for Ungdomsforskning kan det
skyldes, at de humanistiske retninger i de
unges optik ikke med samme sikkerhed
»giver så meget smør på brødet«. 

En undtagelse er dog de studieretnin-
ger, der handler om Mellemøsten, som al-
le går frem. Som noget nyt udbyder KU i
år også linjen ’Mellemøstens sprog og
samfund’ med sprogene hebraisk, per-
sisk og tyrkisk, og alle har de fået pænt
med ansøgere.

Interesse for både Mellemøsten og de
kendte studier som jura og psykologi kan
ifølge Jens Christian Nielsen hænge sam-
men med, at årets ansøgere går efter fag,
som er velkendte for de unge, blandt an-
det fra medierne.

»Det er fag, der har en tydelig identitet.
De giver en status, og de unge kan se sig
selv i dem«, siger han.

De fag, der topper statistikken med
flest ansøgere, er medicin, jura og psyko-

logi, som altid er storfavoritter. Først-
nævnte har 2.598 håbefulde unge kastet
en ansøgning efter i år.

»Medicin er en klassisk topscorer på
tværs af landet og på tværs af landegræn-
ser. Det er også et af de fag, der trækker
flest udenlandske ansøgere«, siger Pernil-
le Kindtler fra KU.

Hun mener dog, at årets statistik allige-
vel afslører en høj grad af realisme. Nogle
af de økonomiske og matematiske fag,
som der normalt ikke kræves et bestemt
karaktergennemsnit for at komme ind
på, er der en stigende interesse for. 

Ved optaget i 2011 var det første gang i
en årrække, at økonomi havde ansøg-
ningsbegrænsning, og også i år tager det
et ryk op ad ranglisten. 10,7 procent flere
end sidste år har økonomistudiet som de-
res førsteprioritet, mens matematik er
steget med 24,8 procent.

Ifølge Jens Christian Nielsen kan fi-
nanskrisens eksponering af økonomer i
medierne være en del af forklaringen.

»Det opfattes ikke kun som tørre fag af
de unge, men i stedet som fag, hvor man
kan få indflydelse på, hvor samfundet er
på vej hen«, siger han.

Generelt er Pernille Kindtler optimi-
stisk på ansøgernes vegne, der alle får
svar på deres ansøgning 30. juli.

»Ansøgertallene kan umiddelbart tyde
på mange optagne, for de breder sig
godt«, siger hun.
cecilie.lund@pol.dk

Et klart professionssigte
præger de unge, der håber
på en hverdag på
Københavns Universitet.
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KU: Ansøgerne vil kende deres titel på forhånd

De 5 mest populære studier
Medicin 2.598

Jura 2.441Psykologi 1.755

Historie 850
Statskundskab 963

Overblik

14
års fængsel lød dommen, da
Københavns Byret i går taksere-
de straffen til en 38-årig nu tid-
ligere superligafodboldspiller i
AB for at have været med til at
smugle omkring 20 kilo heroin
til Danmark fra Pakistan. Flere
andre anholdte i sagen har end-
nu ikke været for retten. Den
38-årige har siden 1997 afsonet
flere domme for narkohandel,
skriver Ritzau. 

Døden på vejene
Dræbte i trafikken 2012

Politiken skriver om dødsfald i trafikken i Danmark. 
Tal opgjort i aftes kl. 20.00. 

81

220
Trafikdræbte i 2011

TRAFIKDRAB. En 49-årig chauffør af
en bil fra lægevagten blev dræbt på
stedet, mens lægen i bilen slap
uskadt, da den natten til torsdag
ramte en lastbil bagfra på motorve-
jen mellem Slagelse og Sorø. Også
lastbilens chauffør slap uskadt,
skriver Ritzau. En dødsulykke i Hol-
bæk blev i går omtalt i Politiken
som en højresvingsulykke, men po-
litiet har rettet en tidligere oplys-
ning til, at en ældre kvinde på cykel
blev dræbt, da en lastbil svingede
til venstre og ramte hende.
indland@pol.dk

Lægevagt 
mod lastbil 

A alborg topper, og Odense hitter.
Ansøgningerne til landets bache-
loruddannelser rettes i stigende

grad mod provinsen, viser årets opgørel-
se over de unges studiedrømme.

Aalborg Universitet har modtaget 18
procent flere ansøgninger end sidste år.
Syddansk Universitet følger efter med en
stigning på 14 procent, mens universite-
terne i hovedstadsområdet må kigge
langt efter samme boom. 

Blot 3 procent flere ansøgninger har
Roskilde Universitet modtaget, mens lan-
dets største, Københavns Universitet, op-
lever en stigning på under 2 procent.

Ifølge samfundsforsker Johannes An-
dersen fra Aalborg Universitet søger de
unge i stigende grad søger mod provin-
sen, fordi de er mere realistiske.

»Tidligere har rigtig mange levet efter
en idé om, at ’det kan godt være, jeg ikke
har karakterer til at komme ind i Køben-
havn, men nu tager jeg derover og ser,
hvad der sker, og måske arbejder jeg bare
et år’. Den tankegang er nu bremset«, si-
ger han.

I det nordjyske er rektor ved Aalborg
Universitet Finn Kjærsdam svært tilfreds
med årets statistik.

»Det er tredje år i træk, den ligger så
højt, og det er lidt vildt. Vi har travlt med
at skaffe plads«, lyder det fra rektoren,
som glæder sig over, at folk fra hele landet
valfarter til Nordjylland.

83 procent af universitetets studerende
læser på afdelingen i Aalborg, og under
halvdelen af dem kommer fra Nordjyl-
land.

Provinsens succes hænger ifølge Johan-
nes Andersen sammen med, at krisebe-

vidstheden er slået igennem hos de unge.
Det får mange til at gå efter det sikre i ste-
det for at tage chancer, mener han: 

»Det sikre kan være at blive i nærheden
af, hvor man kommer fra, eller hvor man
er mere sikker på at få en studieplads«.

Slut med selvrealisering
Samtidig, påpeger samfundsforskeren, er
der andre aspekter end de geografiske,
der får de unge til at søge ud i landet.

»Det, som især kan gøre, at Aalborg står
stærkt, er den tekniske og naturvidenska-
belige uddannelsesprofil, som kan virke
meget attraktiv, når folk ser gennem kon-
kurrencesamfundets briller. Og her er en
ingeniøruddannelse lige i øjet«.

Logikken er, at mange unge derfor væl-
ger uddannelser, der giver direkte ad-
gang til erhvervslivet og er mere »umid-
delbart nyttige i forhold til det produkti-
ve liv«, hvor for eksempel humanistiske
fag og kommunikationsgenren virker
mere svævende.

»De unge har også set, at arbejdsløshe-
den tegner sig for rigtig mange humani-
ster. Der er kommet en form for selvdisci-
plin, så hvis de skal orientere sig efter at få
et job, begynder de at tænke en anelse

mere målrettet og direkte mod erhvervs-
livet«, mener Johannes Andersen.

De praktiske færdigheder til specifikke
jobfunktioner kan også være en forkla-
ring på, at IT-Universitetet har øget ansøg-
ningsantallet med næsten en femtedel i
forhold til sidste år. 

Samtidig melder både Aarhus Universi-
tet og Københavns Universitet om et bo-
om i interessen for naturvidenskabelige
og teknologiske fag.

Samme forklaring har Aalborgrektor
Finn Kjærsdam, der efter eget udsagn ik-
ke står i spidsen for et universitet med
studerende, der læser for at realisere sig
selv og udvide deres horisont.

»Vi tilbyder folk at læse til noget, hvor
der så at sige står en profession for bord-
enden. Og det er antageligt også det, der
er forklaringen på, at to tredjedele af vo-
res studerende bliver ansat i det private
erhvervsliv«, siger han.

Specialkonsulent på Københavns Uni-
versitet Pernille Kindtler mener, at ansø-
gerstatistikken afspejler »en vis realisme«
hos de unge.

»De unge vil ikke vente mange år på en
studieplads, og derfor søger de også de
steder, hvor de har en reel chance for at
komme ind. Vi råder dem også i vores vej-
ledning til at tænke bredt og have alterna-
tiver«, siger Pernille Kindtler. Hun glæder
sig over, at hovedstadsuniversitetet sta-
dig har førsteprioritet hos en væsentlig
del af ansøgerne.
kasper.iversen@pol.dk

Studievalg

KASPER IVERSEN 
OG CECILIE LUND KRISTIANSEN

Universiteterne i Jylland 
og på Fyn oplever et massiv
ansøgningsboom, mens
København står tilbage. 
De unge fortrænger even-
tyrlysten og udviser selv-
disciplin, mener forsker.

Så er der studieparty i provinsen
q ANSØGNINGER 
q 2012 VS. 2011

Københavns Universitet
27.538, stigning 2 pct.

Aarhus Universitet
24.009, stigning 7 pct.

Syddansk Universitet
14.966, stigning 14 pct.

Aalborg Universitet
11.800, stigning 18 pct.

Roskilde Universitet
5.508, stigning 3 pct.
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- hvor kvalitet og design mødes

JØRGEN C. NIELSEN

MØBLER
Industrivej 22 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 75 63 66

Åbningstider:
Man.-tors. ................10.00-17.30
Fredag.....................10.00-18.00
Lørdag ....................10.00-14.00

E-mail: jcn@moebler.dk
www.jcn.dk

UDSALG

Eilersen “TUB”
En rigtig flyder. 
Længde: 260 cm, dybde: 104 cm. Lys grå stof.

Før: 34.800.- NU 23.900.-

Ole Wanscher - 
Colonial chair
Eg - sort eller brun læder.

TILBUD 11.995.-
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Østerbrogade 112, København
Nordre Strandvej 153, Ålsgårde

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

MUESLII
SIDETASKE RC3
Pluspris 379 kr.
Alm. pris 449 kr.
Køb på politiken.dk/plus
eller i Plusbutikken,
Vestergade 22, København K

ULYKKE. En pige på 9 år døde i går,
da fire såkaldte minibigballer af hø
væltede ned over hende og hendes
to søskende i en lade på familiens
gård ved Ringkøbing i Vestjylland.
Pigen blev erklæret død på Herning
Sygehus, mens hendes to søskende
på 6 og 13 år blev overført til Skejby
Sygehus i Aarhus, hvor deres til-
stand i aftes blev betegnet som »kri-
tisk«. Politiet havde i går ikke ende-
ligt fundet ud af, hvorfor ballerne
væltede ned over de legende børn.
indland@pol.dk

Pige dræbt i lade


