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SITUATION AND COMPLICATION
Højt, men konstant niveau af frafald over de seneste årtier på trods af mange løsningsinitiativer
• Svarende til ca. hver 7 frafalder
Andelen af de, der tager en videregående uddannelse er vokset støt de sidste 15 år.
SITUATION
Regeringen og UFM ønsker styrkelse af unges trivsel og bedre muligheder for uddannelse i hele Danmark
Problemer ved frafald: 1) Økonomisk omkostninger på kort og langt sigt – op mod 1 mia. kr. og 2) Individuel
dimension herunder dårlig trivsel

Total besparelse ved 1 pct.point reduktion i frafald (med studieskift) ved 6m
studieforlængelse (47 mio. kr)

COMPLICATION

Hvordan kan vi modvirke frafald på videregående uddannelser – særligt for at styrke trivslen hos unge?
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KONTEKST

Oplevet kundebehov: Understøttelse af regeringens politik
Sektor: Stor sektor – Mange videregående uddannelsesinstitutioner af forskellig karakter og fagligt indhold
• Frafaldsprocenten varierer fra 5-20% mellem erhvervsakademier, professionsbachelorer, bachelorer og
kandidatuddannelser. Størst frafald på erhvervsuddannelser.
Målgruppe: Studerende af forskellig sammensætning på forskellige uddannelser
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RESOLUTION
Hvordan kan vi modvirke frafald på videregående uddannelser – særligt for at styrke trivslen hos
unge?

FASE: Indledende analyse og kortlægning af
eksisterende viden og videnshuller om
årsager til frafaldsrater på videregående
uddannelser.

QUESTION

RESOLUTION
Regeringen og UFM ønsker styrkelse af unges trivsel og bedre muligheder for uddannelse i hele
Danmark
Problemer ved frafald: 1) Økonomisk omkostning og 2) Individuel dimension herunder dårlig trivsel

FASE: Leverancer der skaber impact:
o Analyserapport
o Handlingskatalog
o Implementeringsworkshop
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3 årig-periode

FASE: Nuancering og opnåelse af viden om
årsager samt etablering af viden om
virksomme mekanismer til konkrete
handlingsinitiativer.
o Paneldata med studerende inden
uddannelsesstart
o Interviews m. praksiseksperter og
studerende
o Kvalificeringsworkshops

Vi anbefaler et løsningsdesign der kortlægger og nuancerer den eksisterende viden og udmønter sig i
konkrete handlingsinitiativer til at mindske frafald på videregående uddannelser…
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Årsager til frafald på videregående uddannelser
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Socioøkonomisk
Socioøkonomi

Socioøkonomisk
baggrund

Niveau (+/-)

Økonomi

~ 41%
Studiemiljø

~ 45%
For teoretisk

Konkurrence

~ 44%
Social arv

~ 37%
Synes det er præget og høj konkurrence på den dårlige måde. Folk
er meget egoistiske. Studiemiljøet indbyder ikke til at man hjælper /
støtter hinanden og det kan føles ret ensomt

Arbejdsbyrde
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Boligsituation

~ 24%
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KORTLÆGNING
Årsager til frafald fordelt på uddannelsestype
Antal årsværk bundet
Universitetsuddannelse
For teoretisk

Sværhedsgrad

Studiemiljø

Fagligt niveau
(+/-)

2200

6500

2000

6000

-11,6%

1800

Professionshøjskole
Jobmuligheder

Antal frafaldne elever

Ensomhed

-11,4%

1600

4500

1400

4000

1200

3500

1000

3000

800

2500

-13,7%

-13,2%

600

-13,8%

2000

-13,0%

400

1500

+0%

200

Erhvervsakademi

Bachelor
Fagligt niveau
(+/-)

Kvalitet af
undervisning
S&C

-10,7%
+0%

Kandidat

Kontakt med
underviser
Resolution

Kortlægning

5000

Professionsbachelor
Før

Projektdesign

Leverancer

Efter

-10,7%

Erhvervsakademi

1000
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PROJEKTDESIGN
Videnshuller

Hvordan fylder vi videnshullet?

Viden om frafald over tid

Ensartet survey med repræsentativt udsnit af unge

o Hvornår frafalder de unge?
o Hvad kan være indikationer på frafald inden
uddannelsesstart?

Undersøgelse af både aktive og frafaldne studerende fra de tre uddannelsestyper
Aktive studerende som ”naturlig kontrolgruppe”

Langt sigt: Panel data i 3-årig måling m. unge ved optagelse på de tre udd. typer
o Nuancering af tidsmæssige faktorer og årsager
o Forståelse af frafald som proces
o Tidsperspektiv af hensyn til ressourcer og skiftende politiske interesser

Udsendelse via
digital post
o Indsamling hver
6 m.

Nuanceret viden om årsager
o
o
o
o

Betydningen af minoritietsbaggrund
Betydningen af overvejelser omkring studievalg
Betydningen af social integration på uddannelsen
Motivationsfaktorer for uddannelse

Kvalitative interviews m. praksiseksperter og studerende samt kvalificeringsworkshop
Kort sigt: 1 år. Kan informere og oplyse handlingskatalog
10 Uddannelsesledere fra repræsentative uddannelsestyper

Virksomme mekanismer
o Hvilke tidligere initiativer og projekter har haft betydning
for frafald?
o Hvad motiverer unge på studierne?
o Hvilke konkrete handlinger kan vi ty til?

S&C

o

Viden om aktive og frafaldne oplevelse af frafald og virksomme mekanismer

o

Viden om deres oplevelse af frafald og virksomme mekanisme

10 Studievejledere fra repræsentative uddannelsesinstitutioner
40 studerende (både aktive og frafaldne) fra repræsentative uddannelsesinstitutioner
o
o
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Udvælges via surveydaya
Nuancering af årsager samt drivkrafter og virksomme mekanismer for at forblive på studiet

Projektdesign

Leverancer

Telefoninterviews
o Praksiseksperter:
Sommer 2023
o Studerende:
3 m., 6 m. og 12 m.
efter optagelse
Kvalificeringsworkshop
m. studerende

PROJEKTDESIGN
Hensyn i målingen
Tematikker i spørgerammer
o Tintos model vil også informere dataindsamlingen og
fungere som en overordnet forandringsteoretisk
ramme til tematikkerne i spørgerammerne. Herunder:
Social integration, commitment, trivsel, motivation,
faglig kvalitet

Covid-19 Pandemien

Operationalisering af frafald
To grupper:

o Har haft betydning for frafald og
trivsel: Kan give negativt bias i
analysen
o Indsamling ved uddannelsesstart i
2022 og 2023 for at mindske bias
o Praksiseksperter ved afslutning af
projektperiode

o Frafald fra uddannelsessystem
o Frafald med nyt studieoptag

Politisk realiserbarhed
o Kortere tidsperiode for imødegå større ændringer i
det politiske landskab
o Objektive anbefalede handlingsinitiativer og analyse
der kan anvendes uafhængigt af regeringsfarve

3 år
Sommer 2022

Uddannelsesstart
Opstart af survey
(lang og kort sigt)

3 mdr.
Interviews m.
studerende

6 mdr.
Interviews m.
studerende
Panelsurvey

12 mdr.
Kort sigtsInterviews m.
undersøgelse
studerende og
slutter
praksiseksperter

18 mdr.
Panelsurvey

Kvalificeringsworkshop

Panelsurvey
S&C
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Projektdesign

24 mdr.
Panelsurvey

Leverancer

Fortsat frem mod
sommer 2025

PROJEKTDESIGN
Analysestrategi

o Deskriptiv statistik
o Multivariate analyser over
sammenhængene mellem
motivationsfaktorer og årsager til frafald
fordelt på uddannelsestyper
o Sammenligning af faktorer for aktive og
frafaldne studerende - nærmere kausalitet

Analyse af surveydata

Nuancering og opdatering
af viden om årsager til
frafald på forskellige
videregående uddannelser
Nuancering af viden,
viden om virksomme
mekanismer til
udarbejdelse af konkrete
handlingsinitiativer

o Kodning og systematisering af data
både fra interviews og
kvalificeringsworkshop m. studerende
o Åben kodning indledningsvist for at
forholde os åbne overfor nuancer og
uobserverbare faktorer i kvant.

Analyse af kvalitative data
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Datavisualisering
der sikrer
forståelse og
anvendelse

LEVERANCER
Handlingskatalog

Samlet analyserapport

Konkrete forslag til handlingsmuligheder
og initiativer til at mindske frafald.
Indeholder:
o Virksomme elementer
o Eksempler på projekter og
virksomme tiltag
o Motivationsfaktorer for studerende
Målgruppe: Erhvervsakademier,
professionsbachelorer, bachelorer og
kandidatuddannelser

Implementeringsworkshop

Analyserapporten beskriver analyseresultaterne fra
den kvantitative og kvalitative analyse og opsamler:
o De hyppigste årsager til frafald
o Virksomme elementer
o Drivkræfter og barrierer for at fuldføre en
videregående uddannelse
Målgruppe: Uddannelses- og forskningsministeriet

Brugerinddragelse

Handlingsrettet

En workshop der sikrer:
o At den viden, vi har fået, bliver forankret i de
enkelte uddannelsesinstitutioner
o At de konkrete aktører bliver klædt på til
eksempelvis at spotte elever i målgruppen
for frafald og iværksætte konkrete initiativer
o Viden skal omsættes til praksis
Målgruppe: Uddannelsesledere og
studievejledere
Nuancering af viden

Handlingskatalog

Implementeringsworkshop
= høj score
Samlet analyserapport
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= lav score
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