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Aktuelle EVA-undersøgelser

Studiekompetence

Optag

Introforløb

Studieintensitet

Studenterservicer

Forberede de kommende studerende

Udvælge de mest studieegnede

Opnå gode studievaner

Hjælp og vejledning

Alle godt i gang fra start

FeedbackGod undervisning

AM-kobling Generelle 
kompetencer
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Primo marts:
Undervisning og eksamen

3

September:
Udvidet forståelse

efter 1. studieår
4 Primo oktober:

Studiestartseffekten2

Primo-medio august:
Forventningsdannelsen1Gentages igen 

for 2. studieår
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EVAs forløbsundersøgelse af frafald på 
videregående uddannelser
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Fordele ved forløbsundersøgelsen af frafald

o Traditionelt er frafald undersøgt retrospektivt
o Spørger ind til vigtige faktorer som motivation, 

faglig og social integration inden frafaldet sker
o Flere fordele: bedre målingsvaliditet, mulighed for 

panelanalyse (stærkere effektdesign) og kontrol 
for pre-treatment bias 

o Et unikt datasæt om frafald: Mulighed for at 
identificere årsagssammenhænge og udpege 
frafaldstruede studerende
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Om frafaldspanelet for årgang 2016

Gennemført blandt studerende optaget gennem KOT i 2016:

• 1. survey blev gennemført i august 2016 (n = 29.663)

 heraf 23.420 rekrutteret til panel…

• 2. survey blev gennemført i oktober 2016 (n = 14.385)

• 3. survey blev gennemført i marts 2017 (n = 12.684)

• 4. survey gennemføres september 2017

Kombineres efterfølgende med frafalds- og registerdata.

Baggrunden for udvælgelsen af temaer er, at tidligere 
forskning har indikeret, at de forskellige faktorer har 
betydning for studerendes frafaldssandsynlighed.

Men faktorerne hænger i høj grad sammen: man kommer 
ikke uden om studiemotivation, studieintensitet etc. 
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Model for frafald; hvor står forskningen? 
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Optag og frafald: Har karakterer betydning?

• Studerene med høje karaktergennemsnit falder mindre fra 
på universiteterne

• Derudover: Karakterer i matematik, fysik og kemi på 
højniveau kan forbedre forudsigelse af frafald på TEK/NAT
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Karaktergennemsnit fra gymnasial uddannelse

Og betyder det noget, at være god til matematik?



Umiddelbart inden 
studiestart

1



10

Survey 1: Har nogle studerende større risiko for at 
falde fra, allerede inden de starter på studiet?

• Engagement og motivation, er man kommet ind på 
drømmestudiet? Ekstern og intern motivation etc.

• Studerendes parathed, fx holdning til hvorfor man 
studerer – karakterer eller nysgerrighed?

• Afklaring og information, fx hvornår traf man 
beslutningen? Hvor afklaret var man?

• Realistiske forventninger, fx til studietid, studiets 
vanskelighed, egne evner

• Personlige egenskaber/forhold, fx vedholdenhed, 
optimisme, interpersonelle kompetencer, opbakning fra 
familie og venner

• Andre eksterne forhold: Boligsituation, helbred, 
livsbegivenheder, økonomiske problemer etc. 
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Faglig interesse driver søgningen

Item: ”I hvilken grad var følgende forhold afgørende for din beslutning 
om at søge ind på den uddannelse, du er blevet optaget på?”

Note 1: Pct. angiver andel der vurderer, at faktoren i høj grad eller meget høj grad var afgørende for 
beslutningen
Note 2: Øvrige svarmuligheder: ”Det sociale miljø på uddannelsen”, ”Høj indkomst”, ”Jeg ønskede at øge mine 
chancer for senere at komme ind på en anden uddannelse”, ”Jeg blev anbefalet uddannelsen af en bekendt”, 
”Jeg ville gøre min familie glad og stolt”, ”Prestige forbundet med uddannelsen”
Note 3: n=29.663



De fleste træffer studievalget tidligt
I alt 48 % af de unge har truffet deres studievalg mere end et halvt 
år før ansøgningsfristen



3 ud af 4 optagne er afklarede, når de søger 

Item: ”Da jeg søgte, følte jeg mig helt afklaret med, at jeg ville 
studere på netop den uddannelse, jeg nu er blevet optaget på”

Note: N = 29.104



Dem, der er mindst afklarede omkring 
deres studievalg, søger sent 
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Overvejende positivt billede af de nye studerendes 
studievalg, forberedelse og afklaring
– De søger primært pba faglig 

interesse, dannelse, 
beskæftigelse

– De fleste studerende søger 
tidligt

– Langt de fleste studerende 
føler sig helt afklarede, når de 
søger

– Dem der søger sent er dem, 
der ikke er afklarede

15



Umiddelbart efter studiestart
Hvordan oplever de studerende den første tid på studiet?
Studiestartsforløbet, det faglige miljø, det sociale 
fællesskab, overvejelser om at stoppe osv.

2
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Sruvey 2: Hvordan oplever de studerende den 
første tid? 

• Faglig integration (7 items)

• Social integration (6 items )

• Studiemotivation (6 items)

• Selvtillid (6 items)

• Studiestart og studiestartsforløb (16 items)

• Andre forhold vedrørende uddannelsen, fx fokus på 
studieintensitet, hvor krævende det er etc. 

• Andre faktorer, der ikke relaterer sig til uddannelsen, fx 
livsbegivenheder, hvordan bor du, social tillid etc. B

ag
gr

un
ds

fa
kt

or
er



Introforløb vurderes bedst på universiteterne
Item: ”Hvordan vil du samlet vurdere introduktionsforløbet?”
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Især på universiteterne opleves uddannelse 
mere krævende end forventet
Item: ”Er din uddannelse mere eller mindre krævende, end du havde 
forventet, inden du startede?”
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Institutionernes fokus på studieintensitet
Item: ”Hvor meget er der fra din uddannelsesinstitution fokus på, at du 
bruger en betydelig del af din tid på at studere?”
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OBS: Tidligere undersøgelser viser, at netop dette parametre øger de studerendes indsats: 
https://www.eva.dk/presse/debatindlaeg-fra-eva/2016/sadan-far-man-studerende-til-at-klo-pa

https://www.eva.dk/presse/debatindlaeg-fra-eva/2016/sadan-far-man-studerende-til-at-klo-pa


Status på introforløb, det faglige og 
studieintensitet 1 måned inde på studiet

– Introforløb vurderes positivt på UNI sammenlignet med 
andre sektorer: Måske fordi det er mere krævende på UNI

– De fleste der starter på universiteterne, oplever at 
uddannelsen er mere krævende end forventet

– 4 ud af 10 studerende oplever, at der er meget fokus på 
studietid – store sektorforskelle

21



Efter 1. semester
Status efter det første halve år på studiet

3
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Sruvey 3: Hvordan oplever de studerende det 
første semester? 

• Faglig integration (7 items)

• Social integration (6 items )

• Studiemotivation (6 items)

• Selvtillid (6 items)

• Fagligt niveau

• Undervisere og ansatte på uddannelsen, fokus på 
dybdelæring, feedback, tydelighed etc.

• Følelser relateret til studielivet (fra AEQ)

• Andre forhold vedrørende uddannelsen, fx fokus på 
studieintensitet, hvor krævende det er etc. 

• Andre faktorer, der ikke relaterer sig til uddannelsen
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Spørgsmålsformuleringer om trivsel – alle videregående 
uddannelser (fra Achievement Emotions Questionnaire)
Det gør mig ofte frustreret at studere

Jeg bliver ofte anspændt og nervøs, når jeg studerer

Jeg er ofte flov over, at jeg ikke kan tilegne mig - selv simpelt stof på uddannelsen

Jeg føler mig ofte ensom på studiet

24

Trivsel på videregående uddannelser – et 
underbelyst emne 
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Cirka hver femte oplever i høj eller nogen 
grad at være ensomme på studiet
- ikke et særligt universitetsproblem…
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Simpel sammenhæng mellem 
følelser/trivsel og motivation
Spsm: Hvor motiveret er du på nuværende tidspunkt for at studere på uddannelsen?
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Temperaturmåling på studierelateret trivsel 
– et halvt år inde på studiet 

– Halvdelen af de studerende oplevet at være frustrerede 

– 1 ud af 5 oplever at være ensomme 

– Der er generelt en tæt sammenhæng mellem negative 
deaktiverende studierelaterede følelser og de studerendes 
motivation

– Pointen er ikke, at det er synd for de studerende

– Men hvis vi gerne vil have, at de studerende opnår et højt 
udbytte af deres uddannelse, bliver vi formentlig også nød 
til at interessere os for deres studierelaterede trivsel
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Uddannelsesniveau: Effekten af forskellige aspekter af studiestarten på 
studerendes frafaldssandsynlighed på universiteter, ændringer i procentpoint

Kilder: Studiefrafaldspanelet fra Danmarks Evalueringsinstitut, registerdata fra Danmarks Statistik og frafaldsdata fra de videregående uddannelsesinstitutioner. 
Note: Tallene i tabellen angiver, hvor mange procentpoint halvårsfrafaldssandsynligheden falder ved en ændring på +1 på hver af de angivne faktorer. De forskellige uafhængige 
variable er dog ikke målt på samme skala. Fagligt og praktisk rammesætning, det sociale aspekt af studiestarten og dårlige studiestartsoplevelser måles med indeks, der går fra 
1-4, hvor estimaterne afspejler en ændring i +1, som svarer til forskellen mellem ’I høj grad enig’ og ’I nogen grad enig’. Varighed måles som antal dage, og afspejler en ændring 
på +10 dage Alkohol måles som antal dage de studerende har drukket mere end 5 genstande i løbet af en uge, hvor estimaterne afspejler en ændring på +2 dage. Intro til 
studieteknik måles med indeks der går fra 1-2, hvor en ændring på +1 derfor afspejler hele variationsbredden. Initiativ til studiegruppe måler om uddannelsen har taget initiativ 
til dannelse af studiegruppe eller ej (Ja/nej). Analyserne er gennemført med den lineære sandsynlighedsmodel, hvor der tages højde for autokorrelation på 
uddannelsesudbudsniveau ved hjælp af Random Effects. Overblik over variabler der indgår i appendiks og kontrolvariabler findes i appendiks. 
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Individniveau: Forskellige aspekter af studiestarten – universiteter, 
ændringer i procentpoint

Kilder: Studiefrafaldspanelet fra Danmarks Evalueringsinstitut, registerdata fra Danmarks Statistik og frafaldsdata fra de videregående uddannelsesinstitutioner. 
Note: Tallene i tabellen angiver, hvor mange procentpoint halvårsfrafaldssandsynligheden falder ved en ændring på +1 på hver af de angivne faktorer. De forskellige uafhængige 
variable er dog ikke målt på samme skala. Fagligt og praktisk rammesætning, det sociale aspekt af studiestarten og dårlige studiestartsoplevelser måles med indeks, der går fra 
1-4, hvor estimaterne afspejler en ændring i +1, som svarer til forskellen mellem ’I høj grad enig’ og ’I nogen grad enig’. Varighed måles som antal dage, og afspejler en ændring 
på +10 dage Alkohol måles som antal dage de studerende har drukket mere end 5 genstande i løbet af en uge, hvor estimaterne afspejler en ændring på +2 dage. Intro til 
studieteknik måles med indeks der går fra 1-2, hvor en ændring på +1 derfor afspejler hele variationsbredden. Initiativ til studiegruppe måler om uddannelsen har taget initiativ 
til dannelse af studiegruppe eller ej (Ja/nej). Analyserne er gennemført med den lineære sandsynlighedsmodel, hvor uddannelsesudbudsniveauet holdes konstant ved at 
specificere en Fixed Effects model. Overblik over hvilke variable der indgår i indekskonstruktioner samt kontrolvariable findes i appendiks. 
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Alkoholforbrug
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Studiestart og frafald 
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Spørgsmål?
Tak for ordet 

33


	Frafald og fastholdelse på �videregående uddannelser��EVA for Aarhus Universitet 
	Disposition
	Aktuelle EVA-undersøgelser
	EVAs forløbsundersøgelse af frafald på videregående uddannelser
	Fordele ved forløbsundersøgelsen af frafald
	Om frafaldspanelet for årgang 2016
	Model for frafald; hvor står forskningen? 
	Optag og frafald: Har karakterer betydning?�
	Umiddelbart inden studiestart
	Survey 1: Har nogle studerende større risiko for at falde fra, allerede inden de starter på studiet?
	Faglig interesse driver søgningen��Item: ”I hvilken grad var følgende forhold afgørende for din beslutning om at søge ind på den uddannelse, du er blevet optaget på?”
	De fleste træffer studievalget tidligt�I alt 48 % af de unge har truffet deres studievalg mere end et halvt år før ansøgningsfristen
	3 ud af 4 optagne er afklarede, når de søger ��Item: ”Da jeg søgte, følte jeg mig helt afklaret med, at jeg ville studere på netop den uddannelse, jeg nu er blevet optaget på”
	Dem, der er mindst afklarede omkring deres studievalg, søger sent 
	Overvejende positivt billede af de nye studerendes studievalg, forberedelse og afklaring
	Umiddelbart efter studiestart
	Sruvey 2: Hvordan oplever de studerende den første tid? 
	�Introforløb vurderes bedst på universiteterne �Item: ”Hvordan vil du samlet vurdere introduktionsforløbet?”
	Især på universiteterne opleves uddannelse mere krævende end forventet��Item: ”Er din uddannelse mere eller mindre krævende, end du havde forventet, inden du startede?”
	�Institutionernes fokus på studieintensitet��Item: ”Hvor meget er der fra din uddannelsesinstitution fokus på, at du bruger en betydelig del af din tid på at studere?”
	Status på introforløb, det faglige og studieintensitet 1 måned inde på studiet
	Efter 1. semester
	Sruvey 3: Hvordan oplever de studerende det første semester? 
	Trivsel på videregående uddannelser – et underbelyst emne 
	Cirka hver femte oplever i høj eller nogen grad at være ensomme på studiet
	Simpel sammenhæng mellem følelser/trivsel og motivation�Spsm: Hvor motiveret er du på nuværende tidspunkt for at studere på uddannelsen?�
	Temperaturmåling på studierelateret trivsel – et halvt år inde på studiet 
	Dias nummer 28
	 �Uddannelsesniveau: Effekten af forskellige aspekter af studiestarten på studerendes frafaldssandsynlighed på universiteter, ændringer i procentpoint
	 �Individniveau: Forskellige aspekter af studiestarten – universiteter, ændringer i procentpoint
	Alkoholforbrug
	Studiestart og frafald 
	Dias nummer 33

