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Titel på projektet 

Projects on analyzing dropout from BSS; descriptors, predictors and potential interventions 

Projektetsformål – at lave en beskrivende analyse af frafald, herunder destination efter frafald, ved hjælp af 

statistiske teknikker at prædiktere frafald og undersøge hvilke faktorer der er associeret med et stort frafald, 

og at undersøge litteraturen for potentielt effektive interventioner 

 

Projektets hypotese – Beskriv hvilket fastholdelseshypotese der er testet  

1) Kan vi allerede ved studiets påbegyndelse identificere en gruppe som er i højrisiko for frafald, og 

2) Kan vi gøre noget ved det? 

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

Oecon. HA 

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

undervejs? 

Blandt andet som følge af de nye persondataregler har det været vanskeligt at få adgang til data fra AU til 

analyserne. Det afdækkes i øjeblikket hvordan og i hvilket omfang, det kan lade sig gøre.  

 

Det systematiske litteraturstudium og metaanalyse er i den indledende fase. Søgestreng er fastlagt og præ-

registrering i proces.  

 

Indledende beskrivelse af frafaldne og statistiske analyser af frafald er så småt i gang, men vi afventer stadig 

de sidste data. 

 

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

erfaringerne på fakultetet? 

Projektet løber i 3 år, der er ansat en ph.d.-studerende som er involveret i projektet. 

Vi forventer at færdiggøre litteraturstudiet i år og at nå langt med beskrivelse og opsætning af statistiske 

analyser. 

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? 

Det er vanskeligt at vurdere før der foreligger analyser af data. 

mailto:rom@econ.au.dk


 
 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 
 

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 

Der er bevilget 136.760 kr. af universitetets strategiske midler i 2018. Fakultetet financierer den ph.d.-

studerende, som er tilknyttet projektet i den 3-årige periode 


