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TEMA: FRAFALD OG FASTHOLDELSE 
- Temamøde med korte oplæg vekslende med drøftelser 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsorden og referat blev godkendt. 

 

Berit Eika bød velkommen og præsenterede dagens tema.  

 
Berit Eika orienterede om, at frafaldet på vores uddannelser forbliver en ud-
fordring. Aarhus Universitet har over tid haft vedvarende og mangeartede til-
tag for at nedbringe frafaldet. Herunder blandt andet: 

 Der er gennemført adskillige frafaldsundersøgelser 

 Der er indført solid monitorering af frafald, som underkastes dialog og 
handlinger i forbindelse med de årlige kvalitetsprocesser. 

 Der er foretaget en stor vifte af tiltag til at nedbringe frafaldet, herunder 
o Forbedret rekruttering 
o Ændrede optagelsesprocedurer 
o Tildeling af ressourcer til den gode studiestart 
o Etablering af mentorordninger 
o Implementeret minimumstimetal  

 
Trods de mange tiltag er frafaldet fortsat stort omend med store variationer 
på tværs af uddannelser. Over tid har det ikke været muligt at spore systema-
tiske reduktioner i frafald trods indsatser. 
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Allokering af midler 
Berit Eika orienterede om, at der på baggrund af det fortsat høje frafald er be-
hov for at forsøge en anderledes tilgang til “at knække koden” bag bedre fast-
holdelse. Der er derfor i 2018 allokeret midler fra UFUs strategiske pulje til en 
fokuseret indsats på udvalgte uddannelser med særligt højt frafald og/eller 
særlig dårlig løfteevne. Dels for at nedbringe frafaldet på disse uddannelser og 
dels for at indhente en mere solid generel viden om årsager til - og håndtering 
af frafald. 

 
Dagens møde i Udvalget for Uddannelse var på den baggrund reserveret til en 
strategisk drøftelse i en bredere kreds. Formålet var at: 

 Gøre status på den eksisterende viden om frafald  
- frafaldsundersøgelser og anvendelse af eksisterende data 

 Identificere eventuelt behov for yderligere data under overskriften:  
“Data, der kan understøtte målrettede indsatser for at nedbringe fra-
fald, og hvor effekten af indsatsen kan monitoreres” 

 Drøfte hidtidige tiltag på området og vurdere mulighederne for at anlægge 
supplerende tilgange til nedbringelse af frafald 

 Det er hensigten, at drøftelserne skal danne et fundament, og at der på 
baggrund heraf i løbet af april måned kan etableres aftaler med studiele-
dere på udvalgte uddannelser om at indgå i konkrete frafaldsreducerende 
projekter i 2018, der er hypotesedrevne, og hvor effekten kan vurderes. 

2. Præsentation af frafaldsundersøgelser 

Repræsentanterne fra fakulteterne redgjorde for hovedpointerne af de senest 

gennemførte frafaldsundersøgelser.  

 

Health (Charlotte Ringsted og Lisette Prins) 

Charlotte Ringsted refererede resultaterne fra en frafaldsundersøgelse på Ba-

cheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Her angiver de studerende, 

der har afbrudt uddannelsen, at de væsentligste årsager hertil er  

 At uddannelsen har et uklart sigte og formål 

 Dårligt fungerende læsegrupper. Charlotte Ringsted orienterede om, at 

læsegrupperne på uddannelsen er tvungne, og der er indlagt obligatoriske 

afleveringer, som læsegrupperne skal løse og aflevere sammen. Fungerer 

læsegrupperne ikke, angives det blandt nogle af de frafaldne som en årsa-

ger til, de stopper på uddannelse. 

 

Der er på baggrund af undersøgelserne igangsat målrettede initiativer på Ba-

cheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Eksempelvis er der iværksæt 

en indsats ift. at få læsegrupperne til at fungere bedre. 

 

Charlotte Ringsted refererede herefter resultaterne fra en frafaldsundersøgelse, 

der er lavet på de sundhedsfaglige kandidatuddannelser. De er kendetegnet ved at 

optage studerende med en sundhedsfaglig bacheloruddannelse, at de studerende, 

der optages, primært kommer fra professionshøjskolerne, og disse typisk inden 

start på kandidatuddannelsen har erhvervserfaring fra praksis. 
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Undersøgelsen omfatter 135 studerende. Frafaldet på uddannelserne er under 

10%, og der kan på baggrund af besvarelserne ikke drages nogle entydige konklu-

sioner om årsagerne hertil. Blandt årsagerne angives det faglige niveau (for højt) 

og personlige forhold (hensyn til familie, placering af bopæl og deraf pendling til 

studie, forsat tilknytning til arbejdsmarkedet og vanskeligheder med at kombi-

nere dette med studie). 

 

Arts (Niels Lehmann) 

Niels Lehmann orienterede om, at der på Arts er gennemført en større fra-

faldsundersøgelse i 2016 og 2017. Undersøgelsen hovedresultater er, at 

 

 Et højere adgangsgivende karaktergennemsnit sænker risikoen for frafald  

 Kønsforskellen i frafald forsvinder, når der kontrolleres for adgangsgi-

vende karaktergennemsnit  

 Frafaldrisiko stiger med alderen  

 Hverken at være dansk statsborger eller etnisk dansk har betydning for 

frafald  

 Studerende med en almen studentereksamen (STX) har lavere risiko for 

frafald end studerende med andre typer adgangsgivende eksamener  

 At tage et sabbatår sænker risikoen for frafald  

 

På bagrund af undersøgelsen er der på fakultetet drøftet en række forskellige 

initiativer, der endnu ikke er iværksat. Det drejer sig om  

 Fokus på onboarding, hvor de studerende får en grundig introduktion til 

uddannelsens faglige indhold, arbejdsmarkedsperspektiv samt de sociale 

tilbud og rammer på studiet 

 Iværksættelse af initiativer, der skal nedbring de studerende ensomheds-

følelse 

 Bedre forventningsafstemning forud for optag 

 Afstemning af didaktikken, således der er en sammenhæng mellem denne 

i gymnasiet og første år på uddannelsen 

 

ST (Finn Borchsenius) 

Finn Borchsenius orienterede om, at der på ST i lighed med Arts er gennem-

ført en større frafaldsundersøgelse i 2016 og 2017. Undersøgelsen på ST viser, 

at de studerende, der er faldet fra, som hovedårsag hertil angiver 

 Ensomhed på studiet 

 At uddannelsens faglige indhold ikke svarende til forventningerne 

 Forkert valg af studie 
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Hertil orienterede Finn Borchsenius om, at der på Bacheloruddannelsen i Da-

talogi i E17 er gennemført en undersøgelse blandt e førsteårsstuderende. For-

målet er at identificere studerende, der udviser tegn på at stoppe på studie, og 

på baggrund heraf iværksætte en tidlig indsat ift. disse. Resultaterne herfra 

foreligger endnu ikke. 

 

BSS  

Kirsten Brusgaard redegjorde i Per Andersens fravær om hovedresultaterne 

fra de frafaldsundersøgelser, der er lavet på BSS. Af disse fremgår, at de væ-

sentligste årsager er 

 Forkert studievalg/studieskifte 

 Personlige forhold 

 Det faglige niveau på uddannesen 

 Manglende faglig og social integration (studiemiljø) 

  
3. Eksisterende data 

Peder Østergaard og Frederik Langkær var inviteret til mødet med henblik på 
at præsentere en række indikatordrevne frafaldsanalyser. Formålet hermed 
var understøtte de efterfølgende drøftelser vedr. en udpegning af en eller flere 
målrettede indsatser på konkrete uddannelser med henblik på at sikre en 
bedre fastholdelse.  

Frederik Langkjær og Peder Østergaard redegjorde indledningsvist for føl-

gende: 

AU-frafald på landsplan 

 AU har en højere frafaldsprocent sammenlignet med de øvrige universiteter – 

i hvert fald på første år 

 Udfordringen er størst på bacheloruddannelserne, men der er også stigning i 

førsteårsfrafaldet blandt professionsbacheloruddannelserne 

 Frafaldet på kandidatuddannelserne ligger meget tæt på gennemsnittet på 

landsplan  

 

Gennemgang af kendte faktorer og faktisk fastholdelse og opstilling af analyse-

model 

 Tallene, der ligger til grund for analyser, er baseret på optaget i 2016 

 Der er i den opstillede model ikke taget hensyn til de undervisnings- og støtte-

aktiviteter, som AU tilbyder fra optag og frem– kun de kvantificerbare ind-

gangsforudsætninger betragtes 

 Der er fokus på frafald fra uddannelsen – ikke på frafald fra fakultet eller AU 

 Den opstillede model bruges til at estimere sandsynligheden for fastholdelse. 

Estimationen sker gennem en logistisk regressionsanalyse 

 Modellens estimat og den faktiske fastholdelse sammenlignes (Hammerslag)  
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Interne tal om frafald 

 Analysen er koncentreret på frafald fra de konkrete uddannelser, ikke fra ho-

vedområde 

 Den opstillede indikator måler andel af førsteårsfrafald 

 Uddannelser med færre end 10 studerende udløser ikke indikator 

 Frafald på uddannelsesniveau kan variere kraftigt fra år til år 

 Analysen omfatter de sidste fem års frafald – både første år og samlet 

 

4. Nye tiltag  

På baggrund af redegørelsen og analysen under punkt 3 og de efterfølgende 

drøftelser, blev der identificerede en række hypoteser og forslag til initiativer 

med henblik på at fremme fastholdelsen på konkrete uddannelser.  

 

Den videre proces 

Berit Eika orienterede om, at de enkelte fakulteter bedes indmelde de forslag 

til initiativer, de ønsker at iværksætte.  

 

Der kan til disse søges midler. Ansøgning med beskrivelse af initiativ(erne) 

kan indsendes løbende men skal være afviklet med udgangen af 2018. Dvs. de 

skal primært været koncentreret omkring i E18.  

 

Et rammepapir med en nærmere beskrivelse af processen, de økonomiske 

rammer samt krav til ansøgninger og opfølgning tilsendes rådgiverne på fa-

kulteterne i uge 16. 

 

5. Planlagte aktiviteter  

Bente Lynge Hannestad orienterede om, at EVA på baggrund af deres data om 

frafald har tilbudt at afholde workshops. Bente Lynge Hannestad afholder et 

møde med EVA i uge 15, hvor hun blandt andet vil drøfte de mulige rammer og 

indhold heraf. Hun orienterer udvalget herom, hvorefter fakulteterne kan melde 

retur, hvis de ønsker at gøre brug af tilbuddet. 

 

Berit Eika orienterede om, at der på BSS er ansat en post.doc. med henblik på 

at undersøge frafaldsproblematikken.  
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PUNKTER UDEN FOR TEMA 

 

6. OK 18 – Undervisning (BE/KT) (5 min) LUKKET PUNKT 

 

Kommende møder  

Udvalget gennemgik dagsordener for kommende møder. Kommentarer hertil 

sendes til Jeppe Norskov Stokholm. 

 

Niels Lehmann vil på det kommende møde orientere om taxametermodellen 

og herunder kvalitetsmåling 

 

7. Status for projektorienterede forløb og erhvervsspecialer 

Intet til dette punkt 

 

8. Meddelelser 

Intet til dette punkt 

 

 

9. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

 


