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• Optaget på humanistiske uddannelser er faldet med 40 pct. siden 2013. 

• Tager man højde for den demografiske udvikling i perioden, er optaget mere end 

halveret. 

• I det bedste tilfælde vil optaget falde yderligere 8 pct. frem mod 2035, mens frem-

skrivninger af den nuværende trend peger på endnu en halvering af optaget. 

 

  

Analysen er udarbejdet i februar 2022 af 

Julius Gotthardt Møller og Martin Ærbo 

Vesterbæk fra DM. Analysen anvender tal 

fra Danmarks Statistik. 
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kontakte DM’s analyseafdeling på ana-
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Andelen af unge, der søger ind på en humanistisk bachelor, har været støt faldende i en år-

række og har medført et faldende optag. Specielt på grund af den forventede demografiske 

udvikling kan vi se frem til fortsatte fald i optaget på humaniora. 

 

Gruppen af 18- til 29-årige har det seneste årti været voksende i Danmark. Det burde have 

medført en lignende stigning i antallet af ansøgere og optagne på videregående uddannelser. 

Det er dog ikke det billede, der tegner sig på humaniora. Trods den demografiske udvikling, 

har optaget på været faldende i flere år, jf. figur 1 nedenfor. Det faktiske optag er faldet med 

39 pct. siden 2013, hvor optaget var på sit højeste. 

Tager vi den demografiske udvikling i betragtning, så er det faldende optag på humaniora 

endnu større. Havde ungdomsårgangen ikke været voksende i perioden, ville optaget sand-

synligvis være faldet endnu mere. I figuren nedenfor er både vist den faktiske og den forven-

tede udvikling ved uændrede ungdomsårgange. Den viser, at optaget på humaniora fra 2013 

til 2021 er faldet med 51 pct., efter man har taget højde for demografiske trends. Optaget har 

med andre ord været holdt oppe af større ungdomsårgange. 

 

Der er groft sagt tre måder at opgøre, hvordan optaget vil udvikle sig fremover, der alle tre 

tager højde for, hvor store de enkelte årgange kommer til at være. 

I den første – uændret andel – anvendes andelen af hver aldersgruppe, der blev optaget i 2021 

også på de kommende år. Så hvis 1,61 pct. af 21-årige i 2021 blev optaget på humaniora, så 

regner vi med også 1,61 pct. af 21-årige bliver optaget i 2027. 

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

 9.000

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Faktisk Korrigeret for demografisk-betinget ændring



 

 

Faldende optag på humaniora  3 

Metode nummer to – fortsat trend (gns. ændring) – ser på den gennemsnitlige procentvise æn-

dring i andelen af hver aldersgruppe der er blevet optaget mellem 2013 og 2021, og fremskri-

ver den trend. Kiggede vi kun på 2019-2021, så er andelen af 21-årig, der bliver optaget, først 

faldet med 3,3 pct. og så med yderligere 11,6 pct. Det giver en gennemsnitlig ændring på 7,4 

pct. 

Den sidste metode – fortsat trend (pct. ændring) – minder om metode nummer to, men bruger 

en procent-ændring i stedet for et gennemsnit. Ser man på perioden 2019-2021, så er optaget 

blandt 21-årige faldet med 14,5 pct., hvilket svarer til en akkumulerende ændring på 7,5 pct. 

om året. Denne metode er en smule mere pessimistisk end den ovenstående, men bliver ikke 

i samme grad påvirket af enkelte år. 

De tre metoder giver hver deres billede af, hvordan optaget kan komme til at se ud i fremtiden. 

Den første metodes styrke og svaghed er, at den udelukkende beskriver den indflydelse, som 

den demografiske udvikling har. Der er altså ingen nuancer ift. studerendes præferencer eller 

dimensionering i fremtiden. De to andre metoder tager højde for, at der er nogle trends i sam-

fundet ud over demografisk sammensætning, der har en indflydelse på, hvordan optaget kom-

mer til at være fremover. Forskellen på dem er, hvilken form de trends kommer til at tage.  Den 

første metode giver et fald på 8,2 pct. frem mod 2035, mens de to andre metoder giver et fald 

i optaget på hhv. 49,9 pct. og 53,1 pct. 
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Analysen er gennemført på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Den anvender Dan-

marks Statistiks opgørelse over tilgangen til uddannelser efter område (UDDAKT60), 

befolkningstal fordelt på alder (BEF5) og befolkningsfremskrivninger (FRDK121). 

Udviklingen i tilgang korrigeret for demografisk betingede ændringer er beregnet ved 

at trække den stigning i tilgang der, givet den demografiske udvikling, bør have været 

siden 2005 fra den faktiske tilgang. Den stigning, der givet den demografiske udvikling, 

bør have været siden 2005 er udregnet i overensstemmelse med Uddannelses- og 

Forskningsministeriets beregningsmetode (jf. Uddannelses- og Forskningspolitisk Re-

degørelse 2017), der fastholder ansøgningshyppigheden fra 2005 og lader aldersfor-

delingen variere jf. Danmarks Statistiks befolkningstal.  

Den konservative fremskrivning af tilgangen til humaniora er beregnet ved at fastholde 

ansøgningshyppigheden, som den var i 2020 og lade aldersfordelingen variere jf. Dan-

marks Statistiks fremskrevne befolkningstal.  

Den realistiske fremskrivning af tilgangen er beregnet ved at lade ansøgningshyppig-

heden ændre sig årligt, som den gennemsnitligt har gjort det mellem 2013 og 3032. 

Ændringen er både udregnet som et simpelt gennemsnit af væksttal og som den n’te 

rod af den kumulative vækst. Samtidig varierer aldersfordelingen også i denne frem-

skrivning jf. Danmark Statistiks fremskrevne befolkningstal. 

Analysen inkluderer alle uddannelser, der er er under hovedområdet 6025 Humanistisk 

og teologisk 

 

  


