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Titel på projektet 

Frafaldsundersøgelse 

Projektetsformål – Beskriv projektets formål 

Undersøgelse af årsager til frafald på PolØk 

Projektets hypotese – Beskriv hvilket fastholdelseshypotese der er testet  

Projektet var i udgangspunktet induktivt anlagt, idet der ikke var opstillet en konkret hypotese til afprøvning. 

Det var dog på forhånd forventet, at uddannelsens matematiske niveau ville være en væsentlig forklaring på 

frafaldet for mange tidligere studerende. Denne forventning blev bekræftet af de indsamlede oplysninger. 

Oplysningerne blev indsamlet ved strukturerede interviews af elever der er faldet fra uddannelsen. 

Uddannelse – Angiv hvilke(n) specifik(ke) uddannelse(r) projektet var forankret på? 

BA Politik og Økonomi 

Læring – Hvad er lykkes godt i projektet? Hvilke udfordringer har der været? Har projektet ændret karakter 

undervejs? 

Projektet forløb som ventet, og der var ikke nogen overraskelser undervejs.  

Opfølgning – Beskriv tiltagets videre drift og opfølgning på effekt. Herunder om der er planer om at udbrede 

erfaringerne på fakultetet? 

Projektet har bestyrket de relevante involverede i, at den allerede igangsatte indsats ifht. at fremhæve 

uddannelsens matematiske niveau overfor potentielle ansøgere er nødvendig. I og med at der ikke er ønske 

om at ændre på uddannelses sammensætning, er et fortsat fokus på dette punkt så vidt det primære 

udkomme af undersøgelsen. 

Projektets generaliserbarhed - Hvordan vurderer du projektets generaliserbarhed? Hvilke elementer vil evt. 

kunne anvendes på andre uddannelser? Hvad skal evt. ændres, hvis projektet skal anvendes inden for andre 

fagfelter? 

Fremgangsmåden er i høj grad anvendelig på andre uddannelser. De konkrete spørgsmål skal tilpasses i 

fornødent omfang, men det er i høj grad overkommeligt. 

Budget – Angiv det bevilgede beløb og beskriv hvorledes det er anvendt, herunder om det er suppleret med 

fakultets- og/eller institutmidler samt den eventuelle størrelse heraf 

Budget: kr. 13.002,- 

Forbrug: kr. 11.009,34 

Der er ikke suppleret med institutmidler. 
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