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Forord		
 

I gennemsnit falder 35 % af alle bachelor-/diplomingeniørstuderende på ST fra uddannelsen. Enten 
fordi de selv beslutter sig for at melde sig ud, eller fordi de meldes ud på universitetets initiativ. Kun 
en fjerdedel af de studerende, som falder fra, er interne studieskiftere på ST: 75 % af vores tidligere 
studerende forlader fakultetet. 

Det er et strategisk mål for fakultetet at reducere frafaldet fra uddannelserne: Samfundet har brug 
for flere ingeniører og naturvidenskabelige kandidater, og mængden af studenter med de rette 
adgangsgivende niveauer til ST’s uddannelser er begrænset. Derfor er det afgørende, at vi bliver 
bedre til at fastholde de studerende, som har valgt en uddannelse hos os.  

Via universitetets studiedata har vi adgang til viden om sammenhængen mellem de studerendes 
profil og deres sandsynlighed for at falde fra. Vi kan se, at der er visse sammenhænge til fx de 
studerendes studentereksamenstype og adgangsgivende karaktergennemsnit samt deres 
sandsynlighed for at falde fra. Men vi kan også konstatere, at vores frafald ikke kan henføres til eller 
forklares ud fra særligt frafaldsudsatte studentergrupper. Frafaldet finder sted – i et for stort omfang 
– på tværs af studentergrupper og baggrundsvariable.  

Formålet med denne undersøgelse er at blive klogere på årsagerne til frafald: Hvordan forklarer de 
tidligere studerende selv deres udmeldelsesproces og – beslutning? Og peger deres forklaringer på 
handlemuligheder for universitetet?  

Undersøgelsen viser, at der er fire – nogenlunde lige hyppige – hovedårsager til frafald:  

‐ Uddannelsens faglige niveau opleves som for vanskeligt 
‐ Den studerendes faglige interesse aftager  
‐ Den studerende har vanskeligt ved at fungere i læringsmiljøet og arbejdsformerne på 

uddannelsen 
‐ Personlige forhold 

 

De fire frafaldsårsager skal adresseres på forskellig vis. Vi har allerede mange relevante initiativer i 
gang på ST, herunder udvikling af undervisningsformer, justerede rekrutteringsinitiativer og 
adgangskrav, introduktion til studieteknik, fokus på studiemiljø, med mere. Men det står samtidig 
også klart, at vi skal blive endnu bedre til at rumme og støtte vores studerende – særligt i en 
situation, hvor studiekulturen strammes op pga. fremdriftskrav. 

I denne rapport kommer 508 af vores tidligere studerende til orde og fortæller om mange 
forskelligartede oplevelser og forløb. Nogle typer frafald kan og skal vi ikke forsøge at gøre noget ved, 
men undersøgelsen peger også på, at vi med en fokuseret indsats vil kunne holde på en større andel 
af vores studerende, end vi er lykkedes med indtil nu.  

 

/Tom Vindbæk Madsen, prodekan for uddannelse, Science and Technology  



Summary	
 

Om undersøgelsen 

‐ Undersøgelsen bygger på interviews med 508 tidligere studerende på en bachelor-
/diplomingeniøruddannelse på ST. Svarprocenten er 61 %.  

‐ Respondenterne er blevet udmeldt fra ST i løbet af 2014 eller første halvdel af 2015.  
‐ Data er indsamlet i perioden november 2015 - januar 2016.  

 

Frafald i tal 

‐ Førsteårsfrafaldet på ST udgør ca. 25 %.  
o Dette dækker over en stor spredning mellem uddannelserne fra 10 % til lidt over 40 

%.  
o Generelt er førsteårsfrafaldet stigende som konsekvens af strammere fremdriftskrav.  

 
‐ Det samlede frafald fra ST’s bacheloruddannelser udgør ca. 35 % 

o For de enkelte uddannelser varierer det samlede frafald fra 22 % til over 50 %.   

 

Frafaldsprofiler: Hvem falder fra?  

- Følgende faktorer spiller en rolle i forhold til sandsynligheden for at falde fra en uddannelse:  
 
- Ansøgningsprioritet: 2. prioritetsansøgere har en lidt større sandsynlighed for at falde 

fra end 1. prioritetsansøgere. Blandt studerende, som er kommet ind på deres 3. prioritet 
eller højere, er sandsynligheden for frafald markant større. Det gennemsnitlige 
førsteårsfrafald for studerende optaget i 2. runde er følgelig højere endt blandt 
studerende optaget i 1. runde. 
 

- Den adgangsgivende kvotient: Studerende med lave adgangsgivende karakterer har en 
lidt større sandsynlighed for frafald fra en ST uddannelse end øvrige studerende. 
Skillelinje ligger omkring adgangsgivende kvotient på 7,0 (se afsnit 3.3.) Eksempelvis 
havde 34 % af ST’s studerende (årgang 2009-2014) et adgangsgivende gennemsnit på 7 
eller derunder. Til sammenligning hvade 44 % af de frafaldne studerende fra samme 
årgange et adgangsgivende gennemsnit på 7 eller derunder.  
 

- Den adgangsgivende eksamen: Studerende med HHX eller HF baggrund har en lidt 
større sandsynlighed for at falde fra uddannelsen end studerende med STX og HTX 
baggrund.  

 
- Køn, alder ved studiestart, antal sabbatår og optagelse via kvote 1 eller 2 spiller ikke en rolle i 

forhold til sandsynligheden for at falde fra en uddannelse.  
 



 

Hvor går de studerende hen?  

- Cirka en fjerdedel af alle studerende, som meldes ud af en bachelor-
/diplomingeniøruddannelse på ST melder sig efterfølgende ind på en anden ST uddannelse.  

- På undersøgelsestidspunktet var de 508 respondenter beskæftiget således:  
o 44 %  i uddannelse på lavere niveau  
o 23 %  under videregående uddannelse  
o 19 % i arbejde 
o 14 % andet  

 

Hyppigste begrundelser for frafald 
- Blandt de 508 besvarelser ses fire nogenlunde lige hyppige årsager til frafald:  

o Uddannelsens faglige niveau  
o Vigende faglig interesse 
o Arbejdsformer og læringsmiljø 
o Personlige forhold 

 
- Følgende årsager til frafald er sjældne: Bolig, økonomi, geografi samt at uddannelsen er på et 

lavt niveau.  

 

  



Temaopdelt oversigt over andelen af respondenter der enten svarer 'i meget høj grad' 
eller 'i høj grad' 

 

 

 

Figuren illustrerer andelen af respondenter, som har svaret ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” på 
spørgsmålet om, hvorvidt ovenstående faktorer spillede en rolle i forbindelse med udmeldelsen. 
Besvarelserne er efterfølgende analyseret med afsæt i respondenternes åbne kommentarer og 
grupperet i temaer.  

Det fremgår af figuren, at de fire øverste temaer er de væsentligste forklaringsrammer for frafald fra 
ST. Temaerne gennemgås nedenfor.  
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Uddannelsens faglige niveau 

- 16-22 % af respondenterne har angivet, at de i meget høj grad eller i høj grad har truffet 
beslutning om udmeldelse pga. udfordringer med uddannelsens faglige niveau.  
 

- Undersøgelsen viser en lav grad af sammenhæng mellem oplevelsen af et for højt fagligt 
niveau og respondenternes adgangsgivende gennemsnit og matematik A-karakterer: Det er 
ikke kun studerende, som objektivt set burde have faglige udfordringer på uddannelsen, som 
oplever, at niveauet er for højt: Det gælder også studerende med relativt høje 
studentereksamensgennemsnit.  
 

- Køn og alder ved studiestart ingen rolle for oplevelsen af uddannelsens faglige niveau.  
 

- Af de åbne besvarelser fremgår det, at respondenter, som har fundet det faglige niveau for 
højt: 

o Typisk træffer beslutningen om udmeldelse (eller bliver udmeldt) efter en eller flere 
dumpede eksamener eller eksamener med et dårligt resultat.  

o Foreslår mere fokus på studieteknik og efterspørger mere opsøgende faglig støtte fra 
undervisere.  
 

- 23 % af respondenterne er blevet meldt ud af uddannelsen på universitetets initiativ pga. 
manglende overholdelse af regler eller fremdriftskrav.    

o Sammenholder man svarene fra de 118 udmeldte respondenter med de respondenter, 
som selv har meldt sig ud af universitetet, finder man ingen væsentlige forskelle, 
hvad angår motivation, forventninger og begrundelse for udmeldelse.  

o Af de åbne besvarelser fremgår det, at flere af disse respondenter efterspørger en 
anderledes administration af og dialog om deres udmeldelsessag.  
 

 

Arbejdsform og læringsmiljø 

- Arbejdsbyrde og arbejdstid 
o 78 % af respondenterne angiver, at de ved studiestart forventede, at de ’i meget høj 

grad’ eller ’i høj grad’ forventede, at de skulle arbejde hårdt på studiet 
 

o 30 % tilkendegiver, at de i meget høj grad/høj grad har haft vanskeligt ved at 
overskue mængden af studiearbejde og 27 % at studiet i meget høj grad/høj grad har 
krævet for meget tid.  
 

o Oplevelsen af, at det er vanskeligt at overskue mængden af studiearbejde gælder alle 
typer studerende på tværs af køn, karakterer, alder mv. Der er dog en vis 
sammenhæng til alder: Det er særligt ældre studerende (+27), som har fundet det 
vanskeligt at investere den fornødne tid i studiet.  



o I de åbne besvarelser foreslår respondenterne bl.a. mere fokus på overgangen til 
universitetet samt mere støtte til at strukturere sin tid.  

 
 

- Feedback 
o 22 % af respondenterne savner i meget høj grad/i høj grad feedback fra underviserne. 

Det gælder særligt studerende, som bruger >40 timer på studiet om ugen.  
 

o 15 % af respondenterne savnede feedback fra medstuderende. Det gælder i højere 
grad kvindelige studerende end mandlige, og i højere grad studerende med høje 
adgangsgivende gennemsnit.  
  

- Det sociale studiemiljø 
o 72 % af respondenterne angiver, at de ved studiestart i meget høj grad eller i høj grad 

forventede, at der ville være et godt studiemiljø og et godt fællesskab.  
 

o For 27 % af respondenterne har følelsen af ikke at høre hjemme på studiet i meget høj 
grad eller i høj grad spillet en rolle i forbindelse med udmeldelsen.  

 
o Alder og køn spiller en vis rolle: De yngre respondenter samt kvinderne har i højere 

grad end hhv. de ældre respondenterne og mændene haft en forventning om et godt 
studiemiljø og et godt fællesskab. Tilsvarende har en større andel af kvinderne og de 
yngre respondenter haft en følelse af ikke høre hjemme på studiet.  

 
o Der er desuden en sammenhæng til antal timer brugt på studiet pr. uge: Jo mindre 

tid den studerende bruger på studiet, desto mindre føler den studerende sig hjemme.  

 

Faglig interesse 

‐ Den faglige interesse spiller en vigtig rolle i studievalget:  
o 82 % af respondenterne angiver, at de I deres studievalg i meget høj grad og i høj 

grad har haft en forventning om, at uddannelsen ville lede til et interessant arbejde.  
 

o 76 % af respondenterne angiver, at de i deres studievalg i meget høj grad og i høj grad 
har lagt vægt på, at de interesserede sig for fagets indhold.  

 
‐ Op til en tredjedel af respondenterne angiver, at deres faglige interesse er ændret/veget 

undervejs 
o 35 % af respondenterne angiver, at de blev mere interesserede i en anden 

uddannelse. Der er ikke sammenhæng til frafaldstidspunktet. 
 

o Desuden angiver 17-24 %, at deres faglige interesse i uddannelsen i meget høj grad/i 
høj grad har været vigende, fordi:  
 De ikke kunne se formålet med enkelte kurser.  
 De ikke se formålet med hele uddannelsen 



 De har oplevet, at uddannelsen handlede om noget andet, end de havde regnet 
med.  

 
‐ Vigende faglig interesse spiller i højere grad en rolle som frafaldsårsag blandt kvinder og 

blandt yngre studerende end blandt mandlige studerende og ældre studerende.   
 
‐ De åbne besvarelser peger på indsatsmuligheder i form af tydeligere og bredere jobperspektiv 

samt motivation og tydeliggørelse af støttekursernes relevans for kernefagligheden.  
 

 

Personlige forhold 

- 26 % af respondenterne angiver, at der forhold i privatlivet ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ 
har medvirket til, at de ikke kunne være studieaktive og er endt med at afbryde uddannelsen.  
 

- 186 respondenter har uddybet, hvad der skete i deres privatliv, som medvirkede til 
udmeldelsen:  

o 45 % angiver fysisk/psykisk sygdom 
o 28 % angiver stress-symptomer 
o 10 % angiver sygdom/krise/dødsfald i familien 
o 10 % angiver parforhold/børn 
o De resterende 7 % angiver en række andre årsager, herunder misbrug, ønske om at 

flytte til en anden by samt etablering af egen virksomhed. 
  

- En del af de respondenter, som angiver at have meldt sig ud af private årsager, finder ikke, at 
universitetet kunne have gjort noget anderledes. En del respondenter ønsker dog også, at 
universitetet havde været bedre til at rumme og hjælpe dem.  

 

Studieinformation 

- Ca. halvdelen af respondenterne vurderer efterfølgende, at de i meget høj grad eller høj grad 
havde undersøgt studiet grundigt, inden de valgte. Det gælder i højere grad kvinderne end 
mændene.  
 

- Undersøgelsen peger på et behov for tydeligere studieinformation om arbejdsformer, fagligt 
indhold, arbejdsomfang, strukturering af studietid og jobmuligheder. 

 

Bolig, økonomi og geografi 

- Frafald pga. bolig, geografi og økonomi er ikke så hyppigt forekommende som de øvrige 
årsager – men det forekommer:  

o 8 % af respondenterne angiver at deres boligforhold i meget høj grad/i høj grad har 
vanskeliggjort deres studier.  



o 7 % angiver, at deres udmeldelse fra Aarhus Universitet i meget høj grad/i høj grad 
skyldtes et ønske om at flytte til en anden by.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



1. Metode		
Undersøgelsen af årsager til, at studerende fra har afbrudt deres uddannelser, bygger på interviews 
med i alt 996 tidligere studerende ved bacheloruddannelse på Arts og ST, heraf 508 tidligere ST-
studerende og 488 tidligere Arts-studerende.  

Interviewene er foretaget som websurvey eller telefoninterviews af Rambøll Management i perioden 
november 2015-januar 2016.  

 

1.1. Population	og	svarprocent	
Undersøgelsen omfatter alle studerende, som er blevet udmeldt af en bacheloruddannelse på ST eller 
Arts på Aarhus Universitet i perioden 1.1.2014-1.7.20151. Af disse har 411 ikke været mulige at 
kontakte pr. post, telefon eller mail.  

Af den resterende population på 1627 personer, har 996 deltaget i undersøgelsen, svarende til en 
svarprocent på 61.  

 

Tabel 1: Antal respondenter pr. ST uddannelse 

Uddannelse  Antal frafaldne 
i perioden 
1.1.2014‐
1.7.2015 

Heraf antal 
respondenter 

Agrobiologi  21  14 

Biologi  74  43 

Bioprocesteknologi (Diplomingeniør)  4  3 

Bioteknologi (Diplomingeniør)  11  5 

Bygning (Diplomingeniør)  74  41 

Bygningsdesign (Diplomingeniør)  78  43 

Datalogi  111  54 

Electronic Design (Diplomingeniør)  10  3 

Elektrisk energiteknologi (Diplomingeniør)  19  11 

Elektronik (Aarhus) (Diplomingeniør)  47  29 

Fysik  46  23 

Geoscience (Geologi)  24  12 

Informations‐ kommunikationsteknologi 
(Diplomingeniør) 

62 
29 

It  40  14 

Kemi  22  12 

Kemi (Diplomingeniør)  10  6 

Kemi og teknologi  2  2 

Maskinteknik (Diplomingeniør)  69  30 

Matematik  60  29 

Matematik‐økonomi  70  33 

                                                            
1 Dog er studerende med meget lange studietider (dvs. som har begyndt bacheloruddannelsen før d. 2010) ikke 
medtaget.  



Medicinalkemi  40  20 

Molekylær medicin  19  10 

Molekylærbiologi  36  22 

Nanoscience  35  13 

Sundhedsteknologi (Diplomingeniør)  14  7 

I alt   998  508 

 

1.2. Spørgeskema	
Spørgeskemaet fremgår af bilag 2. Formålet med undersøgelsen er at belyse de tidligere studerendes 
egne forklaringer på deres beslutning om at melde sig ud af uddannelsen. Der er derfor benyttet en 
blanding af åbne spørgsmål, som giver plads til individuelle og nuancerede forklaringer og lukkede 
spørgsmål, som muliggør analyse af typiske årsager og sammenhænge.  

Spørgeskemaet er formuleret med input fra andre frafaldsundersøgelser, studievejledere på 
baggrund af erfaringer fra udmeldelses-/tvivlssamtaler samt med inspiration fra forskning på feltet2. 
Tak især til Lars Ulriksen (KU), Rie Troelsen (SDU) og Anna Bager-Elsborg (AU) for gode råd.  

 

1.3. Analyse		
Respondenternes besvarelser er blevet sammenholdt med data fra Aarhus Universitets 
studieadministrative system, herunder fx frafaldstidspunkt, adgangsgivende gennemsnit, alder ved 
studiestart, mm.  Se bilag 1.   

De åbne svarkategorier er blevet gennemgået en for en og kategoriseret efter det mest fremtrædende 
tema/årsag. En oversigt over de anvendte kategorier fremgår af bilag 3.  

De anvendte citater i rapporten er anonymiseret.  

 

1.4. Om	undersøgelsen	
Undersøgelsen af årsager til frafald er den første større undersøgelse af frafaldsårsager på Aarhus 
Universitet. Undersøgelsen er støttet af Udvalget for Uddannelses strategiske pulje 2015.  

Analysen er foretaget af uddannelsesrådgiver Anna Bak Maigaard, Science and Technology, med 
bistand fra kollegerne Frederik Hjorth og Rasmus Pedersen.  

  	

                                                            
2 ”Frafald på de videregående uddannelser ‐ hvad ved vi om årsagerne” /Troelsen, Rie/ in  Dansk 
Universitetspædagogisk Tidsskrift, årg. 6. Nr. 10, 2011;  
“Uddannelsesevaluering af Fysik og Astronomi”, Science and Technology, Aarhus Universitet, 2015;  
“What make them leave and where do they go? : non‐completion and institutional departures in STEM” / Ulriksen, 
Lars; Madsen, Lene Møller; Holmegaard, Henriette Tolstrup/ in Understanding Student Participation and Choice in 
Science and Technology Education. 2015. s. 219‐239, 



2. Frafald	i	tal		
Dette kapitel giver et overblik over, hvad vi ved om frafald fra andre kilder;  

- Afsnit 3.1. omhandler førsteårsfrafald 
- Afsnit 3.2. omhandler det samlede frafald (efter normeret tid + 1 år) 
- Afsnit 3.2. gennemgår baggrundsvariable med betydning for frafald baseret på opgørelser fra 

STADS 
- Afsnit 3.3. ser på de tidligere studerendes nuværende beskæftigelse: Dels omfanget af 

studieskift generelt, dels de 508 ST-respondenters nuværende beskæftigelse.  

 

2.1. Førsteårsfrafald	
En fjerdedel af ST’s bachelorstuderende afbryder deres uddannelse inden for 13 måneder efter 
studiestart (= førsteårsfrafald). Førsteårsfrafaldets niveau ligger højere på ST end på de øvrige 
fakulteter på AU:  

Tabel 3.1.a: For årgangene 2011‐2014: Den gennemsnitlige andel af studerende, som falder fra uddannelsen inden for 13 

måneder efter studiestart, fordelt på AU’s fire fakulteter (ikke renset for studieskift til anden uddannelse på fakultetet)   

 ST BSS AR HE 
Førsteårsfrafald 24,7 % 21,2 % 18,9 % 8,3 % 
Population 4.131 10.984 7.099 2.990 
Kilde: Rapport: Førsteårsfrafald blandt bachelorstuderende. http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde‐

paa‐aarhus‐universitet/dokumentation/foersteaarsfrafald/ 

 

Førsteårsfrafaldet er steget i årene 2011-2014:  

Tabel 3.1.b: For årgangene 2011‐2014: Andel af studerende, som falder fra en bacheloruddannelse på ST uddannelsen inden for 

13 måneder efter studiestart, opgjort for årgangene 2011‐2014 

 Årgang 2011 Årgang 2012 Årgang 2013 Årgang 2014 
Førsteårsfrafald 25,2 % 20,8 % 22,3 % 31,2 % 
Population 1.014 1.014 1.137 966 
Kilde: Rapport: Førsteårsfrafald blandt bachelorstuderende. http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde‐

paa‐aarhus‐universitet/dokumentation/foersteaarsfrafald/ 

 

  



Der er stor variation i omfanget af førsteårsfrafaldet fra de enkelte uddannelser på ST. Nedenstående 
figurer omfatter 4 årgange: 2012-20153. Den blå søjle markerer det gennemsnitlige frafald i perioden 
for de fire årgange, og den smalle sorte streg markerer range.  

 

Figur 3.1.c: 1. års frafald fra ST’s bacheloruddannelser for årgang 2012‐2015, fordelt pr. uddannelse. Opgørelsestidspunkt for 

årgangene 2012‐2014 er 1. oktober (13 måneder efter studiestart), opgørelsestidspunkt for årgang 2015 er maj 2016 (8 

måneder efter studiestart).  

 

 

                                                            
3 Bemærk at opgørelsestidspunktet for de tre første årgange i begge figurer er 1. oktober. De sidste årgange (hhv. 
årgang 2015 for 1. års frafald og årgang 2011 for samlet frafald fra uddannelsen) er opgjort pr. maj 2016 – dvs. at 
det samlede frafald  for disse årgange vil være højere.  



2.2. Samlet	frafald	
Det samlede frafald fra ST’s bacheloruddannelser opgjort efter normeret tid + 1 år ligger i spændet 
30-40 %.  

Tabel 3.2.a: Samlet frafald (efter normeret tid + 1 år) fra ST’s bachelor‐ og diplomingeniøruddannelser 

 Årgang 2008 Årgang 2009 Årgang 2010 
Samlet frafald 35 % 38 % 29 % 
Kilde: FÆL‐tabellen.  

Nedenstående figurer viser det samlede frafald fordelt på uddannelser. Figuren omfatter 4 årgange: 
2008-2011. Den blå søjle markerer det gennemsnitlige frafald i perioden for de fire årgange, og den 
smalle sorte streg markerer range.  

 

Figur 3.2.b: Samlet frafald fra ST’s bacheloruddannelser for årgang 2012‐2015, fordelt pr. uddannelse. Opgørelsestidspunkt for 

årgangene 2012‐2014 er 1. oktober godt 4 år efter studiestart, opgørelsestidspunkt for årgang 2015 er maj 2016 (3 år og 8 

måneder efter studiestart).  

 

 

Omfanget af førsteårsfrafald vs. det samlede frafald fra ST’s uddannelser skal ses i lyset af, at selve 
udmeldelsen er sidste led i en længere proces, som typisk indledes med manglende fremmøde til 
undervisning og/eller manglende beståelse af eksamen, derefter en periode med nedsat 
studieaktivitet, evt. helt ophør af studieaktivitet, og så til sidst selve udmeldelsen.  



Denne undersøgelse viser, at langt hovedparten af de frafaldne studerende går i stå i løbet af første 
studieår, om end selve udmeldelsen først sker senere.  

70 % af respondenterne i undersøgelsen, svarer, at de for alvor begyndte at overveje udmeldelse i 
løbet af det første studieår:  

Tabel 3.2.c: Besvarelser på spørgsmålet ”Hvornår begyndte du for alvor at overveje at afbryde studiet?”4 

 

 

Besvarelserne er sammenholdt med respondenternes faktiske udmeldelsestidspunkt 

 Af de studerende, som melder sig ud i løbet af 2. studieår angiver 55 %, at de for alvor begyndte 
at overveje at afbryde studiet på første år.  

 Af de studerende, som melder sig ud i løbet af 3. studieår angiver 23 %, at de for alvor begyndte 
at overveje at afbryde studiet på første år. 

  	

                                                            
4
 Besvarelserne er sammenholdt med respondenternes alder, køn og adgangsgivende karaktergennemsnit. Der er ikke fundet mønstre.  

 



2.3. Frafaldsprofiler:	Hvem	falder	fra?		
Følgende faktorer spiller en rolle i forhold til sandsynligheden for at falde fra en uddannelse:  

- Den adgangsgivende eksamen: Studerende med STX og HTX baggrund har en lidt 
lavere sandsynlighed for at falde fra en ST-uddannelse end studerende med en HHX eller 
HF. På diplomingeniøruddannelserne er frafaldet lavest blandt studerende med HTX-
baggrund. Sammenhængen mellem adgangsgivende eksamen og frafald ses tydeligst i 
førsteårsfrafaldet men udlignes i store træk i det senere frafald. Kilde: Aarhus Universitets 
rapport over førsteårsfrafald5 samt årgangsstatistikken (se tabel 3.3.b).  
 

- Ansøgningsprioritet: Hovedparten af ST’s studerende har søgt ST-uddannelsen som 1. 
eller 2. prioritet. 2. prioritetsansøgere har en lidt større sandsynlighed for at falde fra. Blandt 
studerende, som er kommet ind på deres 3. prioritet eller højere, er sandsynligheden for 
frafald markant større. Kilde: Aarhus Universitets rapport over førsteårsfrafald.  
 

- 2. runde optag: Det gennemsnitlige førsteårsfrafald for studerende optaget i 2. runde er 
højere endt blandt studerende optaget i 1. runde. Kilde: Aarhus Universitets rapport over 
førsteårsfrafald. 

o For scienceuddannelserne: På årgangene 2011-2014 er det gennemsnitlige 
førsteårsfrafald for 2. runde optagne 41 % mod et samlet førsteårsfrafald på hele ST 
på 24,7 %.  

o For diplomingeniøruddannelserne: På årgangene 2013-2014 er det gennemsnitlige 
førsteårsfrafald blandt 2. runde optagne 28,8 % mod 23,3 % for hele 
diplomingeniørområdet.  
 

- Den adgangsgivende kvotient: Frafaldet er lidt større blandt studerende med lavere 
adgangsgivende karakterer end blandt øvrige studerende. Denne sammenhæng ses tydeligst i 
opgørelser af førsteårsfrafald (se figur 3.3.a) og udjævnes, når 2. års frafald også medtages 
(se figur 3.3.b.)  
 

   

                                                            
5 http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde‐paa‐aarhus‐
universitet/dokumentation/foersteaarsfrafald/  



Figur 3.3.a: Oversigt over sammenhængen mellem førsteårsfrafald og den studerendes adgangsgivende kvotient, 

sammenligning mellem AU og ST, fra rapporten: “Førsteårsfrafald på bacheloruddannelserne på Aarhus Universitet – analyse af 

årgang 2011‐2014, delrapport 4: Science and Technology” 

 

 

- Køn og alder spiller ikke en rolle ift. sandsynligheden for at falde fra en uddannelse. Dog er 
kvindelige studerende og ældre studerende (+25 år ved studiestart) hurtigere til at melde sig 
ud. Dvs. at de er overrepræsenteret i statistikker vedr. førsteårsfrafald men ikke vedr. samlet 
frafald (se figur 3.3.b.) 

- Aarhus Universitets rapporter vedr. førsteårsfrafald viser også en lav grad af sammenhæng 
mellem førsteårsfrafald samt antal sabbatår og optagelse via kvote 1/kvote 2.  
 

Nedenstående oversigt sammenligner tre grupper studerende på en række baggrundsvariable med 
betydning for frafald. De tre grupper studerende er:   

a) Alle optagne på en BSc eller diplomingeniøruddannelse på ST på årgangene 2009-2014 
b) De studerende fra gruppe (a), som er udmeldt af studiet senest 2 år efter studiestart  
c) De 508 respondenter i undersøgelsen ”Årsager til frafald” 

Tabellen illustrerer, at undersøgelsens respondenter i store træk er repræsentative for populationen 
af frafaldne studerende fra ST’s bacheloruddannelser, bortset fra en overvægt af kvindelige 
respondenter (37 % mod 29 % kvinder blandt frafaldne).  

 

   



Tabel 3.3.b: Baggrundsvariable for alle ST bachelorstuderende optaget på årgangene 2009‐2014 vs. studerende fra årgangene 

2009‐2014 med status ”udmeldt” 2 år efter studiestart vs. respondenter i undersøgelsen ”Årsager til frafald”  

  Optagne på en 
BSc/diplomingeniør på ST 
årgang 2009‐2014 (n=8716) 

Frafaldne senest 2 år efter 
studiestart, blandt 
BSc/diplomingeniørstuderende 
på ST årgang 2009‐2014 
(n=2908) 

Respondenter i 
undersøgelsen: ”Årsager til 
frafald” (n=508) 

Adgangsgivende eksamen       

Andel STX  53 %  49 %  53 % 

Andel adgangskursus  5 %  5 %  6 % 

Andel HTX  19 %  18 %  23 % 

Andel HHX  3 %  3 %  5 % 

Andel HF  5 %  7 %  12 % 

Andel anden 
gymnasiebaggrund 

2 %  2 %  0 % 

Ikke registreret  14 %  16 %  2 % 

SUM  100 %  100 %  100 % 

Køn       

Andel Kvinder  30 %  29 %  37 % 

Andel Mænd  70 %  71 %  63 % 

SUM  100 %  100 %  100 % 

Alder ved studiestart       

< 20 år  15%  16%  14 % 

20‐22,9 år  58%  60%  57 % 

23‐26,9 år  16%  16%  18 % 

+ 27 år  10%  8%  11 % 

SUM  100%  100%  100 % 

Adgangsgivende kvotient       

< 3,0  1 %  2 %  3% 

3,1‐4,0  3 %  5 %   6% 

4,1‐5,0  7 %  11 %  13% 

5,1‐6,0  10 %  12 %  19% 

6,1‐7,0  13 %  14 %  13% 

7,1‐8,0  15 %  14 %  13% 

8,1‐9,0  14 %  11 %  12% 

9,1‐10,0  10 %  6 %  9% 

10,1‐11,0  7 %  4 %  4% 

>11,1  3 %  1 %   2% 

Ukendt  17 %  20 %   6% 

SUM   100 %  100 %  100 % 
 
Kilde  Årgangsstatistikken  Årgangsstatistikken  STADS  

	

  	



2.4. De	tidligere	studerendes	nuværende	beskæftigelse		
 

Vi har to kilder til viden om de tidligere studerendes nuværende beskæftigelse:  

1) Den såkaldte ”BI-kube”, som viser omfanget af interne studieskift (se afsnit 3.3.1.). Her kan 
vi se omfanget af studieskiftere, dvs. studerende som efter et frafald indskrives på en ny 
uddannelse på AU. For de studerende, som falder fra en ST uddannelse, gælder det at ca. en 
fjerdedel skifter til en anden ST-uddannelse.  
 

2) Vores viden om de studerende, som forlader AU er begrænset. I denne sammenhæng har vi 
indhentet viden om de 508 tidligere ST-studerende, der indgår i frafaldsundersøgelsen (se 
afsnit 3.3.2).  

	

3.4.1.	Interne	studieskift		
 
Cirka en fjerdedel af de studerende, som meldes ud af en bacheloruddannelse/ diplomingeniør-

uddannelse på ST melder sig efterfølgende ind på en anden ST uddannelse. De øvrige 
forlader fakultetet.  

 

Figur 3.4.a: Studieskift foretaget af tidligere bachelor‐ og diplomingeniørstuderende ved ST, årgangene 2008‐2015. Kilde: BI‐

kuben 
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Figur 3.4.b: Studieskift foretaget af tidligere diplomingeniørstuderende ved ST, årgangene 2008‐2015, opgjort pr. uddannelse. 

Kilde: BI‐kuben 

 

	
Figur 3.4.c. Studieskift foretaget af tidligere bachelorstuderende ved ST, årgangene 2008‐2015, opgjort pr. uddannelse. Kilde: BI‐

kuben 
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3.4.2.	De	508	respondenternes	nuværende	beskæftigelse	
To tredjedele af respondenterne var under uddannelse på undersøgelsestidspunktet. En tredjedel af 
de respondenter, som er fortsat på en videregående uddannelse, læste på Aarhus Universitet. Samlet 
er det 9 % af respondenterne, som læste på Aarhus Universitet på undersøgelsestidspunktet.  

To tredjedele af de studerende på en mellemlang videregående uddannelse læser på VIA.  

Blandt den gruppe respondenter, som på undersøgelsestidspunktet var i arbejde eller uden for 
arbejdsmarkedet, angav 68 %, at de forventede at tage en videregående uddannelse senere i deres liv 
(heraf hovedparten i løbet af 2016). I alt svarer kun 31 personer (6 % af de 508 respondenter fra ST) 
”ved ikke” eller ”nej” til spørgsmålet om, de forventer at tage en videregående uddannelse 

 

Figur 3.4.d: Respondenternes beskæftigelse ½‐2 år efter frafald, dvs. på tidspunktet for dataindsamling (december 2015‐januar 

2016) 
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Tabel 3.4.e: De tidligere studerendes nuværende beskæftigelse opdelt på uddannelsestype og institution.  

Nuværende beskæftigelse  n (%)  Type  n (%)  Institution  n (%) 

Under uddannelse 
336 
(66) 

           

      Lang videregående udd.  115 (34)       

            Aarhus Universitet  42 (36) 

            Danmarks Tekniske Universitet  7 (6) 

            Københavns Universitet  10 (8) 

            Syddansk Universitet  17 (14) 

            Aalborg Universitet  15 (13) 

            Anden  27 (23) 

            I alt:  118 (103) 

     
Mellemlang videregående 
udd. 

95 (28)       

            Aarhus Universitet  3 (3) 

            Danmarks Medie‐ og Journalisthøjskole  1 (1) 

            Professionshøjskolen Metropol   2 (2) 

            University College Lillebælt  2 (2) 

            University College Nordjylland  2 (2) 

            University College Sjælland  3 (3) 

            University College Syddanmark  3 (3) 

            Via University College  64 (67) 

            Anden  15 (16) 

            I alt:  95 (100) 

      Kort videregående udd.  75 (22)       

            Erhvervsakademi Aarhus  48 (63) 

            Erhvervsakademi Dania  14 (18) 

            Erhvervsakademi Lillebælt  1 (1) 

            Anden  13 (17) 

            I alt:  76 (101) 

      Erhvervsuddannelse  37 (11)       

      Anden uddannelse  14 (4)       

      I alt:  336 (100)       

I arbejde 
98 
(19) 

           

Arbejdssøgende 
13 
(3) 

           

Uden for arbejdsmarkedet 
22 
(4) 

           

Andet (fx barsel, alvorligt 
syg) 

39 
(8) 

           

I alt: 
508 
(100) 

           

 



Figur 3.4.f: ”Hvor lang tid gik der, fra du stoppede på uddannelsen i   på Aarhus Universitet, til du påbegyndte den uddannelse, 

du er i gang med nu?” 

 

 

 

	

  	



4. Årsager	til	frafald	
Rambøll Management har interviewet 508 tidligere studerende på ST årsagen til deres valg om at 
afbryde uddannelsen. Se spørgeskemaet i bilag 2.  

De tidligere studerende er blevet spurgt på to måder:  

1. Dels har de besvaret en række spørgsmål på en skala fra 1-5, hvor 1 er i meget høj grad og 5 er i 
meget lav grad, om hvorvidt en række faktorer har haft betydning for deres beslutning om at 
afbryde uddannelsen.  
 

2. Dels har de besvaret åbne spørgsmål i fritekst/fri tale såsom ”Hvad var den vigtigste årsag til, at 
du besluttede at afbryde studiet?” og ”er der noget omkring dit uddannelsesvalg, studieforløb 
eller frafaldsforløb, du kunne have ønsket dig anderledes?”  

 
De to forskellige typer svar viser på to forskellige måder, at  

1. Der er en række forskellige årsager til beslutningen om frafald, og for den enkelte studerende 
er der typisk flere årsager i spil.  
 

2. Følgende fire begrundelser er de mest hyppige:  
a. Faglig interesse.  

i. Vigende faglig interesse angives som primær årsag i de åbne svar af 33 % af 
respondenterne (se figur 4.a).  

ii. Til udsagnet ”Jeg blev mere interesseret i en anden uddannelse” svarer 35 % 
af respondenterne ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’(se figur 4b).   

iii. 24 % svarer ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ til udsagnet ”Uddannelsen 
handlede om noget andet end jeg havde regnet med” (se figur 4b).   

 
b. Arbejdsformer og læringsmiljø 

i. 20 % angiver i fritekst arbejdsformer og læringsmiljø som den primære årsag 
til frafaldet, dette inkluderer undervisningsformer, det sociale studiemiljø, 
adgang til hjælp og spørgsmålet om at strukturere sin arbejdstid (se figur 
4.a). 

ii. Over en fjerdedel svarer ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ til spørgsmål 
omhandlende vanskeligheden ved at overskue henholdsvis mængden af 
studiearbejde (30 %) og tids-byrden på uddannelsen (27 %). 27 % angiver 
samme svar til udsagnet ”Jeg følte mig ikke hjemme på studiet” (se figur 4b).   

 
c. Personlige forhold  

i. 20 % angiver i fritekst personlige forhold som primær årsag til frafaldet (se 
figur 4.a). 

ii. 26 % angiver ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ til udsagnet ”Der skete nogle 
ting i mit privatliv/i min familie, som betød, at jeg ikke kunne være 
studieaktiv” (se figur 4b).  

iii. Ca. halvdelen af respondenterne angiver, at der har været en særlig 
begivenhed,  som ledte til beslutningen om at afbryde studiet. Af disse 
angiver 50 %, at den særlige begivenhed var forhold i privatlivet (herunder 
sygdom, familieforhold, parforhold og stress).  



 
d. Uddannelsens faglige niveau  

i. 19 % angiver uddannelsens faglige niveau som den primære årsag til frafald 
(se figur 4.a).  

ii. 16 % svarer ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ til, at det faglige niveau var for 
højt, mens en andel på 2 % svarer tilsvarende på det omvendte udsagn: At det 
faglige niveau var for lavt (se figur 4.b) 

iii. 21 % svarer at en universitetsuddannelse i høj grad eller i meget høj grad ikke 
var det rigtige for dem (se figur 4.b) 
 

3. Følgende årsager til frafald er sjældne 
- Bolig, økonomi, geografi: hhv. 8 % og 7 % svarer ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ til 

spørgsmålene: ”Min boligsituation gjorde det vanskeligt at læse på Aarhus Universitet” 
og ”Jeg ønskede at flytte til en anden by” (figur 4b) 
 

- Uddannelsens niveau er for lavt: 2 % svarer ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ til, at 
det faglige niveau var for højt (figur 4b) 

 

Figur 4a: Kategorisering af åbne svar: Den primære årsag til beslutningen om udmeldelse (1 svar pr. respondent, n=455, de 

resterende 53 respondenter angiver ingen forklaring) 
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Figur 4b: Temaopdelt oversigt over andelen af respondenter der enten svarer 'i meget høj grad' eller 'i høj grad' 

Temaopdelt oversigt over andelen af respondenter der enten svarer 'i meget høj grad' 
eller 'i høj grad' 
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Figur 4c: Temaopdelt oversigt over andelen af respondenter der enten svarer 'slet ikke' eller 'i mindre grad' 
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4.1. Forventninger	til	uddannelsen	og	livet	som	studerende		
Ansatte på ST oplever ofte, at mange af de studerende, som falder fra en uddannelse, har haft 
forkerte forventninger til uddannelsens indhold, form og/eller niveau. I denne undersøgelser har 
vi spurgt de tidligere studerende om deres forventninger i forbindelse med valg af uddannelse og 
om evt. forslag til forbedring af studieinformationen.  

Undersøgelsen viser, at:  

- Jobmuligheder, interesse for fagets indhold og forventning til godt studiemiljø spiller en 
vigtig rolle i de tidligere ST-studerendes valg af uddannelse. Der er således god 
overensstemmelse med AU’s tre rekrutteringsnøgleord: Fremtid, faglighed og fællesskab.  

- Ca. halvdelen af respondenterne vurderer efterfølgende, at de i meget høj grad eller høj 
grad havde undersøgt studiet grundigt, inden de valgte.  

- Størstedelen af de tidligere studerende har haft en forventning om at skulle arbejde hårdt 
på studiet. 

- Geografi spiller ifølge de tidligere studerende en mindre rolle i forbindelse med valg af 
uddannelse.  

Figur 4.1.a: Andel som svarer ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” på spørgsmål om forventninger til uddannelsen (n=508) 
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4.1.1. Bedre	forventningsafstemning	
Bedre forventningsafstemning forudsætter, (a) at ansøgerne undersøger studiet grundigt og (b) at 
AU’s studieinformation er retvisende og tilgængelig.   

Ad a) Undersøgelsen belyser, om der er særlige målgrupper i ansøgerfeltet, som universitetet skal 
være opmærksom på at målrette studieinformation til. Der er en indikation af, at mænd i lidt 
mindre grad end kvinder undersøger studiet grundigt.  

- 49% af respondenterne angiver, at de i meget høj grad eller i høj grad havde undersøgt 
studiet grundigt, inden de valgte.  

o Det gælder 61 % af kvinderne og 42 % af mændene (figur 4.1.b) 
o Der er kun en svag sammenhæng til respondenternes adgangsgivende 

karaktergennemsnit: studerende med indgangskarakterer under 4 har undersøgt 
studiet mindre grundigt end gennemsnittet, og studerende med 
indgangskarakterer over 10 har undersøgt studiet mere grundigt. For den store 
mellemgruppe er der ikke sammenhæng mellem karakterprofil og grundighed i 
forbindelse med informationssøgning (figur 4.1.c) 

o Der ses ikke sammenhæng mellem besvarelserne og respondenternes alder ved 
studiestart  

 

Figur 4.1.b: Besvarelse på spørgsmålet: ”Jeg havde undersøgt studiet grundigt, inden jeg valgte”, fordelt på respondentens 

køn.  
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Figur 4.1.c: Besvarelse på spørgsmålet: ”Jeg havde undersøgt studiet grundigt, inden jeg valgte”, fordelt på respondentens 

adgangsgivende karaktergennemsnit.  

 

 

Ad b) Undersøgelsen belyser, på hvilke områder, studieinformationen kan forbedres. 
Undersøgelsen peger på et behov for tydeligere information om arbejdsformer, fagligt indhold, 
arbejdsomfang, strukturering af studietid og jobmuligheder.  

- 35 % af respondenterne svarer nej til spørgsmålet: ”Når du ser tilbage på dit valg af 
studium nu, følte du dig så tilstrækkeligt godt informeret om uddannelsen?” (figur 4.1.c). 
Der er ingen sammenhæng med køn, karaktergennemsnit og alder.  
 

- 138 respondenter har svaret på spørgsmålet om, hvilken information, de gerne ville have 
haft mere af. Der er tre gennemgående ønsker:  
 

o Detaljeret information om arbejdsformer og fagligt indhold i kurserne. Eksempler 
på svar:  
 "At matematik fyldte så meget" 
 ”Haft en bedre beskrivelse af hvad den daglige undervisning bestod af, 

samt en LANGT bedre beskrivelse af forholdet imellem teori og praksis” 
 ”Mere detaljeret indblik i fagene, også selvom man måske ikke forstår så 

meget af stoffet før man er startet på studiet. Man kender fx ikke ret 
meget til kursuskataloget før man starter, men det har jeg haft stor fordel 
af da jeg skulle [skifte studie]. Der gik jeg ind og læste om fagene, og man 
har jo adgang til kursuskataloget via uddannelsesbeskrivelserne på au.dk, 
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jeg tror bare ikke det er alle der kigger deltaljeret på hvad fagene 
indebærer, og det synes jeg er vigtigt at vide noget om.” 

 ”Deciderede eksempler på forelæsninger/øvelsestimer i de forskellige 
kurser.” 
 
 

o Information om arbejdsomfang og strukturering af arbejdstiden:  
 ”Et udpluk af en studerendes dagligdag og håndtering af et fuldtidsstudie” 
 ” Hvor lang tid man bruger på sine afleveringer og andet hjemmearbejde.” 

 
o Information om jobmuligheder 

 "Hvad jeg i sidste ende kunne bruge de forskellige fag til i forhold til et job 
bagefter, og hvilke job der var mulige efter uddannelsen.  Hvordan 
adskiller jordbrugsuddannelsen sig fra biologi, da mange af fagene var de 
samme.  Hvilke kompetencer får man hvis man vælger 
jordbrugsuddannelsen frem for biologi?" 

 ”Information om forskellige jobmuligheder, så man havde en idé om hvad 
uddannelsen kunne ende ud i efter endt studie. Der er alt for meget fokus 
på pensum osv. og alt for lidt fokus på hvilke fremtidsmuligheder man 
har.” 

 

Figur 4.1.d: Besvarelse på spørgsmålet: ”Når du ser tilbage på dit valg af studium nu, følte du dig så tilstrækkeligt godt informeret om 

uddannelsen?” (n=508) 
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4.2. Uddannelsens	faglige	niveau	
 

4.2.1. Udmeldelse	på	universitetets	initiativ	
Ifølge registreringer i STADS er 118 af de i alt 508 respondenter meldt ud af uddannelsen på 
universitetets initiativ, svarende til 23 %. De 118 tidligere studerende er blevet meldt ud som 
følge af manglende beståelse af en prøve efter tre forsøg, inaktivitet eller anden manglende 
overholdelse af regler eller fremdriftskrav.  

Sammenholder man svarene fra de 118 udmeldte respondenter med de respondenter, som selv 
har meldt sig ud af universitetet, finder man ingen forskel, hvad angår:  

- Motivation for at søge ind på uddannelsen 
- Forventninger til uddannelsen 
- Begrundelse for udmeldelse (se eksempler i figur 4.2.a og 4.2.b).  

I spørgeskemaet har respondenterne i fritekst angivet den vigtigste årsag til, at de meldte sig ud 
af uddannelsen. Her har kun 9 % angivet udmeldelse på grund af manglende opfyldelse af regler 
eller fremdriftskrav som vigtigste årsag.  

Ovenstående peger på, at:  

- Udmeldelse på universitetets initiativ opfattes mere som en konsekvens end som en årsag 
- De selv-udmeldte og universitets-udmeldte studerende ligner hinanden hvad angår 

motivation og forløb. Det bekræftes i fritekst-besvarelserne, hvor også respondenter, som 
ikke er blevet udmeldt på universitetets initiativ beskriver at have være i karambolage 
med fremdrifts- og beståelseskrav.  

o Eksempelvis skriver en respondent om årsagen til udmeldelse: ”Psykiske 
problemer kombineret med det store pres der blev lagt på os efter 
fremdriftsreformen. De to kombineret gjorde, at jeg måtte afbryde med håb om 
senere at genoptage, hvis jeg skulle kunne gennemføre efter reglerne.” 
 

Figur 4.2.a: Besvarelse af spørgsmålet: ”Det faglige niveau var for højt”, fordelt på udmeldelsesanledning (uddannelsen 

afbrudt af den studerende vs. Uddannelsen afbrudt på universitetets initiativ).  
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Figur 4.2.b: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg blev mere interesseret i en anden uddannelse”, fordelt på 

udmeldelsesanledning (uddannelsen afbrudt af den studerende vs. Uddannelsen afbrudt på universitetets initiativ).  

 
 

 

Eksempler på fritekst-besvarelser fra respondenter, som er blevet udmeldt på universitetets 
initiativ:  

- Om årsagen til udmeldelse:  
o ”Det var ikke min egen beslutning, men et resultat af for mange dumpede 

eksamener pga personlig og studie-påvirket stress.” 
o ”Havde faktisk lyst til uddannelsen, og blev ved med at hælde i motivations-

spanden, men kunne ikke se et forløb, under den nye reform, hvor jeg både skulle 
indhente første års mangler, samt studere på nyt fuld pensum samtidig." 

o ”Fremdriftreformen ødelagde min mulighed for at læse på deltid, og da jeg kun 
havde lidt SU tilbage var det en essentiel del af min plan for studiet.” 

 
- Gode råd til universitetet:  

o ”Opret et kontor med en "sagsrådgiver" der giver studerende mulighed for 
booking af et personlig møde -og der samtidig har mulighed for at give 
dispensationer efter mødet. På den måde kan man ved at booke en aftale være 
helt afklaret med ens situation efter et møde. Også selvom dispensationen bliver 
afvist. Bare det at man kender fremtiden lidt hurtigere. Email korrespondance er 
ikke godt nok i så stressede situationer som det var.” 

o "Ja.Under  Frafaldsforløbet; Jeg manglede et sted/et kontor hvor man kan møde 
op i person og få en samtale med en fra studienævnet og få oprettet en sag og 
diskuteret en sag. Hver gang jeg stillede et spørgsmål om min situation og hvad 
jeg havde af valg, fik jeg ""autosvar"" tilbage der ikke tog stilling til noget som 
helst men nærmere ignorerede mailen og bare understregede at ""jeg var smidt 
ud af Aarhus Universitet, farvel."” 

o ”At lade være med at give nogle personer et 4. forsøg til en eksamen fremfor 
andre, med mindre der er en virkelig god grund til det. Mange af mine gamle 
medstuderende har fået dispensation selvom deres årsag har været manglende. 
Jeg havde uden tvivl bestået mit 4. forsøg da jeg var rigtig godt forberedt.” 
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4.2.2.	Uddannelsens	faglige	niveau	var	for	højt	
Respondenterne er blevet bedt om at angive i hvor høj grad de fandt, at følgende faktorer spillede 
en rolle i forhold til deres beslutning om at afbryde uddannelsen:  

- ”Jeg vurderede, at jeg ikke var lige så dygtig som mine medstuderende” 
o 22 % svarer i meget høj grad/i høj grad 
o Der er en svag tendens til, at jo lavere adgangsgivende gennemsnit respondenten 

har, i jo højere grad oplever man, at man ikke er lige så dygtig som sine 
medstuderende. Sammenhængen til de studerendes adgangsgivende 
karaktergennemsnit er dog ikke entydig: Eksempelvis svarer 28 % af de 
studerende med et adgangsgivende gennemsnit på 3,1-4 ”i meget høj grad”/”i høj 
grad”. Den tilsvarende andel blandt studerende med et adgangsgivende 
gennemsnit 9,1-10 er 31 %. (Se figur 4.2.e).   

o Der er ingen sammenhæng til alder, køn, matematik A-niveau-karakter.  
 

- ”Det faglige niveau på uddannelsen var for højt”  
o 16 % svarer i meget høj grad eller i høj grad 
o Der er lille sammenhæng til de studerendes adgangsgivende karaktergennemsnit: 

Blandt studerende med adgangsgivende gennemsnit <6 svarer en større andel ”i 
meget høj grad”/”i høj grad” end blandt de øvrige. Blandt respondenter med et 
adgangsgivende karaktergennemsnit over 10,1 svarer ingen i meget høj grad/i høj 
grad. Se figur 4.2.g.  

o Der er ingen sammenhæng til alder, køn, matematik A-niveau-karakter.  
 

- ”jeg fandt ud af, at en universitetsuddannelse ikke var det rigtige for mig” 
o Dette spørgsmål adresserer ikke kun det faglige niveau, men også vægtningen 

mellem praktiske og teoretiske fag, sociale faktorer, karrieremuligheder, 
arbejdsform mm.  

o 21 % svarer i meget høj grad eller i høj grad.  
o Der er sammenhæng til respondenternes adgangsgivende karaktergennemsnit og 

deres karakterer i matematik A. Respondenter med et adgangsgivende 
karaktergennemsnit på mere end 8,1 og mat A karakterer på mere end 9,1 angiver 
kun i mindre grad, at en universitetsuddannelse ikke var det rigtige for dem, se 
figur 4.2.j. 

o Der er ikke sammenhæng til respondentens køn.  
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Figur 4.2.d: besvarelser på spørgsmålet: ”Jeg vurderede, at jeg ikke var lige så dygtig som mine medstuderende” (n=508) 

 

 

Figur 4.2.e: besvarelser på spørgsmålet: ”Jeg vurderede, at jeg ikke var lige så dygtig som mine medstuderende”, 

sammenholdt med respondentens adgangsgivende karaktergennemsnit (n=476) 
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Figur 4.2.f: besvarelser på spørgsmålet: ”Det faglige niveau på uddannelsen var for højt” (n=508) 

 

Figur 4.2.g: besvarelser på spørgsmålet: ”Det faglige niveau på uddannelsen var for højt”, sammenholdt med 

respondentens adgangsgivende karaktergennemsnit (n=476) 
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Figur 4.2.h: besvarelser på spørgsmålet: ”Jeg fandt ud af, at en universitetsuddannelse ikke var det rigtige for mig” 

 

 

Figur 4.2.i: besvarelser på spørgsmålet: ”Jeg fandt ud af, at en universitetsuddannelse ikke var det rigtige for mig”, 

sammenholdt med respondentens adgangsgivende karaktergennemsnit (n=476) 
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Figur 4.2.j: besvarelser på spørgsmålet: ”Jeg fandt ud af, at en universitetsuddannelse ikke var det rigtige for mig”, 

sammenholdt med respondentens karakterer i Matematik A fra gymnasieskolen (n=476) 

 

 

Figur 4.2.k: besvarelser på spørgsmålet: ”Jeg fandt ud af, at en universitetsuddannelse ikke var det rigtige for mig”, 

sammenholdt med respondentens alder ved studiestart (n=508) 
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I fritekst-besvarelserne angiver 19 % af respondenterne, at den primære årsag til udmeldelse var, 
at uddannelsen var på et fagligt for højt niveau. Overvejelser vedr. matchet mellem 
respondentens evner og uddannelsens faglige niveau indgår desuden i svarene fra mange 
øvrige respondenter.  

 
Det er helt typisk for denne gruppe respondenter, at de træffer beslutningen om udmeldelse 

(eller bliver udmeldt) efter en eller flere dumpede eksamener eller eksamener med et dårligt 
resultat.  

 
Eksempler på besvarelser:  

 Om årsagen til udmeldelse fra uddannelsen:  
 "Der var for meget teori og for lidt praksis. Niveauet var for højt for mit vedkommende. 

Jeg fandt det ikke særlig interessant de sidste måneder inden, jeg afbrød studiet." 
 ”Dumpede et fag som jeg ellers havde regnet med at bestå. Hermed indså jeg at jeg ikke 

interesserede mig nok til at fortsætte” 
 

 Gode råd til universitetet fra disse respondenter er bl.a.:  
 "Jeg ville ønske at der på [uddannelsen] var meget mere fokus på at det er svært stof 

meget af det, og at det er helt naturligt at man ikke forstår tingene med det samme, og at 
det er normalt at tvivle på om det er det rette for en. Der kunne også godt have været 
meget mere omkring studieteknik og hvordan man kommer godt igennem det når det 
bliver træls, og ikke mindst fra undervisernes side, kunne der godt have været mere 
"snak" til de studerende om hvad der er vigtigst i pensum, på en afslappet måde, så man 
ikke sidder og føler at det hele er uoverskueligt og verden går under hvis man dumper. 
Jeg oplevede ofte at det hele blev meget alvorligt, og man syntes egentlig ikke det var 
sjovt og spændende til sidst, fordi der ikke var nogen af underviserne der jævnligt spurgte 
os om vi synes det var svært, og så eventuelt gentog det vi fandt svært. Jeg synes man var 
meget overladt til sig selv, og forstod man ikke tingene første gang, så gik man let i panik 
fordi man hurtigt skulle videre til det næste." 

 ”Bedre intro til studielivet for mønsterbrydere, folk med ikke-akademiske forældre, bedre 
indslusning til studiemiljøet.”  

 ”obligatoriske snakke med studievejleder." 
 

 
 Gode råd til studerende, som overvejer at søge ind på uddannelsen fra disse respondenter er 

bl.a.:  
 ”Prøv at finde nogle medstuderende som man kan lave lektier sammen med og på ca. 

samme niveau ellers bliver det hurtigt for træls at sidde selv når det er alt for svært.” 
 "1. Fortvivl ikke hvis stoffet bliver svært - hæng i, og opsøg aktivt hjælp fra underviserne, 

selvom det er svært som ny. Men som jeg oplevede det, så er de ikke særlig gode til at 
spørge om alle forstår det, de kører bare på. Men spørger man, så tror jeg de giver rigtig 
god hjælp. 2. Hvis man tvivler på sit studievalg allerede på første år, så undersøg de 
kommende års fag, opsøg hvornår der undervises i dem og tag til en forelæsning for at 
høre hvad det er for noget - spørg evt. nogle af de studerende om hvad de synes om faget, 
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i pausen til forelæsningen.  3. Hvis der kommer et fag der er uoverskueligt, så fortæl din 
studievejleder om det fra start af, i stedet for at vente og se det an, for så ender det med at 
hobe sig op til sidst, og så hjælper det ikke at få nogle gode råd og værktøjer til at komme 
gennem faget, hvis du er nået til læseferien og slet ikke kan finde hoved og hale i pensum.  
4. Spørg dine medstuderende om de vil arbejde i grupper om opgaverne, det giver godt. 
Selvom det mange gange er så nemt bare at blive hjemme og sidde med det selv, så gør 
det i kombination med at mødes med andre - der skal kun et par gange til, før man får det 
ind i sin hverdagsrytme at sidde to timer om dagen/hverandre dag med fx to andre 
studerende." 

 ”Jeg kunne godt have haft brug for en mentorskikkelse, af en slags. En som kunne "tage" 
fat i mig (eller hvem der havde brug for det) og lede en tilbage til stien.” 

 

4.2.3.	Uddannelsens	faglige	niveau	er	ikke	udfordrende	nok		
Kun 10 respondenter svarer i meget høj grad/ i høj grad til udsagnet: ”Det faglige niveau var for 
lavt/ikke udfordrende nok”:  

- Det er hovedsageligt – men ikke kun – studerende med adgangivende gennemsnit >10. 
- Seks af de 10 respondenter har været indskrevet på en diplomingeniøruddannelse 
- Fire af de 10 respondenter har afbrudt studiet omkring studiestart.  

Eksempler på fritekstbesvarelser fra disse respondenter:  

- "Manglende rød tråd/mening. Udfordring på andet end det tekniske plan, som jeg ikke 
ser som en unik egenskab. Mangel på seriøse medstuderende. Jeg var i løbet af et år i 
gruppe med over ti forskellige. Hvoraf afbrød tre af dem studiet og et par [studerende] 
der aldrig kom til aftale gruppearbejde, ej heller ikke leverede materiale til afleveringer. 
Samlet set virkede hele uddannelsen for spæd og uvist for mig.” 

- Råd til universitetet: ”Udrust undervisere bedre til at tage ting med til undervisningen 
som eleverne kan få i hænderne for at forstå problemstillingerne. Det giver en bedre 
kobling mellem teori og praksis” og "drop de obligatoriske afleveringer for de dygtiges 
skyld, der godt selv kan finde ud af at lære og at gå til eksamen og bevise sit værd.” 

- ”Jeg følte mig ubehagelig og utilpas i projekt-gruppen. Mine ideer og mine forslag blev 
ikke hørt. Der var slet ikke noget samarbejde bare dårlig stemning og nogle ordrer fra 
selvnævnt gruppe leder...” 
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4.3. Faglig	interesse		

4.3.1. Motivation	ved	studiestart	
82 % af respondenterne angiver, at de I deres studievalg i meget høj grad og i høj grad har haft en 
forventning om, at uddannelsen ville lede til et interessant arbejde.  

 Der er ikke sammenhæng til respondents køn, alder eller frafaldstidspunkt.  
 Der er en lille sammenhæng til respondentens adgangsgivende karaktergennemsnit: Jo 

højere gennemsnit jo mindre fokus på karriereaspektet. Se figur 4.3.a.  
 

76 % af respondenterne angiver, at de i deres studievalg i meget høj grad og i høj grad har lagt 
vægt på, at de interesserede sig for fagets indhold.  

 Der er ikke sammenhæng til respondents køn, adgangsgivende karaktergennemsnit eller 
frafaldstidspunkt.  

 Der er en lille sammenhæng til respondentens alder ved studiestart: Jo ældre jo mere 
motiveret af fagets indhold (se figur 4.3.b) 

Figur 4.3.a: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg forventede, at uddannelsen ville lede til et interessant arbejde”, sammenholdt 

med respondentens adgangsgivende karaktergennemsnit   
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Figur 4.3.b: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg interesserede mig for fagets indhold”, fordelt på respondentens alder ved 

studiestart  

 

 

4.3.2. Jeg	blev	mere	interesseret	i	en	anden	uddannelse	
35 % angiver, at de blev mere interesserede i en anden uddannelse.  

- Det gælder 40 % af de kvindelige respondenter og 32 % af de mandlige (se figur 4.3.c) 
- Det gælder i højere grad de unge respondenter (under 23 år ved studiestart) og i lavere 

grad de ældre respondenter (se figur 4.3.d).  
- Det gælder i højere grad det helt tidlige frafald omkring studiestart (se figur 4.3.e).   
- Der er ikke sammenhæng til respondentens adgangsgivende karaktergennemsnit.  

 

Figur 4.3.c: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg blev mere interesseret i en anden uddannelse”, fordelt på respondentens køn 
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Figur 4.3.d: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg blev mere interesseret i en anden uddannelse”, fordelt på respondentens alder 

ve studiestart 

 

 

 

Figur 4.3.e: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg blev mere interesseret i en anden uddannelse”, fordelt på frafaldstidspunkt 
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4.3.3. Uddannelsen	handlede	om	noget	andet,	end	jeg	havde	regnet	med.		
For 24 % af respondenterne spiller det i meget høj grad eller i høj grad en rolle ift. beslutningen 
om udmeldelse, at uddannelsen handlede om noget andet, end respondenten havde regnet med. 
Se figur 4.3.f. 

- Det gælder i højere grad de unge respondenter end de ældre. Se figur 4.3.g.  
- Der er ikke sammenhæng til respondentens køn, adgangsgivende karaktergennemsnit 

eller frafaldstidspunktet.  

 

Figur 4.3.f: Besvarelse af spørgsmålet: ”Uddannelsen handlede om noget andet, end jeg havde regnet med” 

 

 

Figur 4.3.g: Besvarelse af spørgsmålet: ”Uddannelsen handlede om noget andet, end jeg havde regnet med”, fordelt på 

respondentens alder ved studiestart 
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4.3.4. Jeg	kunne	ikke	se,	hvad	jeg	skulle	bruge	uddannelsen	til	
18 % af respondenterne angiver, at manglende anvendelses-/jobsigte de i høj grad eller i meget 
høj grad spiller en rolle i forbindelse med beslutningen om udmeldelse. Se figur 4.3.h. 

- Det gælder i lidt i højere grad kvinder end mændene (se figur 4.3.i).  
- Det gælder i mindre grad respondenter, som er over 27 år ved studiestart (se figur 4.3.j).  
- Der en vis sammenhæng til respondentens adgangsgivende karaktergennemsnit. Jo 

højere adgangsgivende karaktergennemsnit, i jo højere grad spiller manglende 
anvendelses-/jobsigte en rolle i forbindelse med beslutningen om udmeldelse (se figur 
4.3.k).  

- Der er ikke sammenhæng til frafaldstidspunktet.  

 

Figur 4.3.h: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle bruge uddannelsen til” 

 

 

Figur 4.3.i: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle bruge uddannelsen til”, fordelt på respondentens 

køn 
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Figur 4.3.j: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle bruge uddannelsen til”, fordelt på respondentens 

alder ved studiestart  

 

 

Figur 4.3.k: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle bruge uddannelsen til”, fordelt på respondentens 

adgangsgivende karaktergennemsnit 
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4.3.5. Jeg	kunne	ikke	se	formålet	med	de	enkelte	kurser	
17 % af respondenterne angiver, at de i i høj grad eller i meget høj grad ikke kunne se formålet 
med de enkelte kurser (se figur 4.3.l). 

- Det gælder i mindre grad respondenter, som er over 27 år ved studiestart (se figur 4.3.m).  
- Det gælder i mindre grad, jo tidligere på uddannelsen den studerende falder fra (se figur 

4.2.n).  
- Der er ikke sammenhæng til respondentens køn, adgangsgivende karaktergennemsnit 

eller frafaldstidspunktet.  

 

Figur 4.3.l Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg kunne ikke se formålet med de enkelte kurser” 

 

 

 

Figur 4.3.m: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg kunne ikke se formålet med de enkelte kurser”, sammenholdt med 

respondentens alder ved studiestart 
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Figur 4.3.n: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg kunne ikke se formålet med de enkelte kurser”, sammenholdt med 

frafaldstidspunkt  

 

 

 

I de åbne besvarelser angiver 1/5 af respondenterne, at den vigtigste årsag til at afbryde studiet 
er, at de ikke kan se sig selv i de jobs, uddannelsen retter sig imod og/eller at de har valgt en 
anden uddannelse, som bedre matcher deres jobønsker (herunder at komme ind på sin 
førsteprioritet på fx politiskolen eller medicin). 

De tidligere studerende siger blandt andet:   

- ”Følte ikke at arbejdsmulighederne efter studiet var noget jeg kunne forestille mig selv 
foretage mig resten af mit liv” 

- ”De efterfølgende jobmuligheder, som kun vil føre til forskning” 

- ”Jeg kunne mærke, at jeg ikke kunne se mig selv arbejde som ingeniør senere i livet. 
Arbejdet ville blive for megen papirnusseri og konturmus til mig. Derudover kunne jeg 
ikke identificere mig med mine skolekammerater. Jeg synes, at mange af dem var lidt 
anonyme og kedelige, og den sidste del var mere egoistiske og havde en mangel på 
sympati. Ikke folk som jeg senere i livet havde lyst til at blive kollegaer med.” 

- Vigtigere for de kvindelige respondenter (23 %) end for de mandlige (15 %) 
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I de åbne besvarelser angiver 1/5 af respondenterne, at de har savnet sammenhæng mellem og et 
klart formål med de enkelte kurser. For halvdelen af disse respondenter (1/10) er dette den 
primære årsag til uddannelsen. De skriver blandt andet:  

- ”Manglende motivation. Kvartaler med store forskellige faglige områder uden nogen 
større sammenhæng. Ny viden blev lært, men glemt efter eksamensperioden, fordi det 
sjældent blev relevant medmindre man selv valgte at inddrage det i sine projekter. Mere 
påbygning og sammenhæng mellem kurserne.” 

- ”Jeg havde slet ikke lyst til at komme i skole, hvilket ellers aldrig har været et problem for 
mig før. Og det skyldtes ikke sociale årsager. Jeg havde svært ved at se en mening med 
mange af fagene, fordi de var så brede og ikke havde noget at gøre med, hvad jeg 
interesserede mig for inden for studiet.” 

- ”Den del af fysik der interesserede mig (…), kunne man først rigtig arbejde med senere i 
uddannelsen. Jeg skulle først igennem alt det basale (selvfølgelig) og det interesserede 
mig ikke på samme måde, derfor kunne jeg ikke tage mig sammen til at få lavet lektierne 
og følge med i fagene.” 

- ”Manglende motivation. Kvartaler med store forskellige faglige områder uden nogen 
større sammenhæng. Ny viden blev lært, men glemt efter eksamensperioden, fordi det 
sjældent blev relevant medmindre man selv valgte at inddrage det i sine projekter. Mere 
påbygning og sammenhæng mellem kurserne.” 
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4.4. Arbejdsformer	og		læringsmiljø		

4.4.1. Arbejdsomfang	
78 % af respondenterne angiver, at de ved studiestart forventede, at de ’i meget høj grad’ eller ’i 
høj grad’ forventede, at de skulle arbejde hårdt på studiet (se figur 4.4.a).  

- Der er ikke sammenhæng til respondentens køn, alder eller adgangsgivende 
karaktergennemsnit.  

 

Figur 4.4.a: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg forventede, at jeg skulle arbejde hårdt på studiet” 

 

 

 

4.4.2. Det	var	vanskeligt	for	mig	at	overskue	mængden	af	studiearbejde		
30 % af respondenterne angiver, at de ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ har haft vanskeligt ved at 
overskue mængden af studiearbejde (figur 4.4.B) 

- Der er ikke sammenhæng til respondentens køn og til antal timer brugt på uddannelsen 
(figur 4.4.c).  

- Der er lille sammenhæng til respondentens alder: Jo ældre ved studiestart, desto 
vanskeligere er det at overskue mængden af studiearbejde (figur 4.4.d) 

- Der er sammenhæng til respondentens adgangsgivende karaktergennemsnit: Det gælder i 
højere grad studerende med lave adgangsgivende karakterer end med høje, men også 
studerende med høje adgangsgivende gennemsnit døjer med at overskue mængden af 
studiearbejde (se figur 4.4.e).  
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Figur 4.4.b: Besvarelse af spørgsmålet: ”Det var vanskeligt for mig at overskue mængden af studiearbejde”  

 

 

Figur 4.4.c: Besvarelse af spørgsmålet: ”Det var vanskeligt for mig at overskue mængden af studiearbejde” sammenholdt 

med antal timer brugt på studiet pr. uge.   

 

 

 

Figur 4.4.d: Besvarelse af spørgsmålet: ”Det var vanskeligt for mig at overskue mængden af studiearbejde” sammenholdt 

med respondentens alder.  
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Figur 4.4.e: Besvarelse af spørgsmålet: ”Det var vanskeligt for mig at overskue mængden af studiearbejde” sammenholdt 

med respondentens adgangsgivende karaktergennemsnit  
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4.4.3. Uddannelsen	krævede	for	meget	tid	
27 % af respondenterne angiver, at de fandt at uddannelsen ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ 
krævede for meget tid.  

- Der er ikke sammenhæng til respondentens køn og adgangsgivende karaktergennemsnit  
- Der er stor sammenhæng til respondentens alder: Jo ældre ved studiestart, desto større 

risiko for at falde fra pga. arbejdsomfang på uddannelsen (se figur 4.4.f)  

 

Figur 4.4.f: Besvarelse af spørgsmålet: ”Uddannelsen krævede for meget tid” sammenholdt med respondentens alder 

 

 

 

4.4.4. Hvor	mange	timer	brugte	du	på	studiet	om	ugen?		
Respondenter som har svaret i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad til udsagnet 
”Uddannelsen krævede for meget tid” er blevet bedt om at angive hvor meget tid, de brugte på 
studiet om ugen.  

Der viser sig ikke et entydigt billede: Der er stort set lige så mange respondenter i gruppen <40 
timer om ugen som >40 timer om ugen, som har fundet, at uddannelsen var for tidskrævende (se 
figur 4.4.g og 4.4.h.) . Vurderingen af om, uddannelsen kræver for meget tid, skyldes således også 
faktorer uden for studiet.  

- Kvindelige studerende angiver at have brugt mere tid på studiet end mandlige studerende 
(se figur 4.4.g) 

- Studerende med høje adgangsgivende karakterer angiver at have brugt mere tid på 
studiet end studerende med lave adgangsgivende karakterer (se figur 4.4.h.) 

- Der er ikke sammenhæng til alder ved studiestart.  
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Figur 4.4.g: Besvarelse af spørgsmålet: ”Hvor mange timer brugte du på studiet om ugen?” sammenholdt med 

respondentens køn 

 

 

Figur 4.4.h: Besvarelse af spørgsmålet: ”Hvor mange timer brugte du på studiet om ugen?” sammenholdt med 

respondentens adgangsgivende karaktergennemsnit 
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I de åbne svar indgår manglende tid, manglende forberedelse og manglende evne til at overskue 
livet som fuldtidsstuderende i mange forklaringer af årsager til frafald – enten som den primære 
årsag eller som en medvirkende faktor.  

Respondenterne siger blandt andet:  

- ”Lektiebyrden var meget høj. Jeg var ret perfektionistisk og ønskede altid at lave mit 
arbejde bedst muligt. Det gjorde at jeg følte mig meget presset og derfor valgte at melde 
mig fra. Havde ikke evnen til at ned prioritere skoletiden og opprioritere fritiden.   
 

- ”Jeg følte mig ekstremt presset og stresset.Jeg oplevede, at jeg var nødt til at bruge AL 
min tid på studiet for at kunne følge med. Selvom jeg godt vidste på forhånd, at studiet 
ville kræve en stor indsats af mig, måtte jeg i løbet af kort tid indse, at jeg ikke brændte 
nok for faget til at bruge SÅ meget tid og energi på det.” 
 

- ”Jeg skulle ikke have ladet mig stresse af eksamen, og havde taget det mere med ro.” 
 

Respondenterne har blandt andet disse råd til universitetet:  

‐ ”Gør overgangen mellem gymnasie og uni nemmere” 
‐ ”overvej strukturen omkring eksamener. 3*4 = 12 er mange pr. år. Jeg tror, det vil hjælpe 

mange, hvis der blev lagt et semester mere på uddannelsen, så presset blev fordelt lidt 
mere ud” 

‐ ”Bliv bedre til at gøre klar over for eleverne hvor mange timers studie der reelt ligger i 
hvert enkelt fag.” 

‐ "Sådan organiserer du din tid"" - af studerende, til studerende.” 

 

Og disse råd til andre/kommende studerende:  

‐ ”Sørg for at få en god start. Lad være med at forvente, at man kan lalle sig til noget som 
helst. Alt kræver arbejde, og man skal ikke forvente, at man kan håndtere kæreste, 
arbejde, familie, venner, byture, computerspil og hobbyer ved siden af sit studie. Det dur 
bare ikke.” 

‐ "Personligt var jeg nok for arrogant i forehold til min kunnen inden for feltet. De første to 
kvarter er relativt lette med relativt lidt viden omkring programmering. Tredje og fjerde 
kvarter er et helt andet niveau, og det kan godt komme som en overraskelse." 

‐ "Være bevidst om, at det er enormt tidskrævende, specielt hvis man er en der har brug for 
meget tid til indlæring. " 
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4.4.5. Jeg	manglede	støtte	og	feedback	fra	underviserne		
22 % af respondenterne angiver, at de ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ manglede støtte og 
feedback fra underviserne (se figur 4.4.i).  

- Det gælder i lidt højere grad ældre studerende (+27 år ved studiestart) end de øvrige.  
- Det gælder i lidt mindre grad studerende med et adgangsgivende gennemsnit >10,1 (14 

%). For alle øvrige studerende er behovet ens på tværs af gymnasiekarakterer.  
- Der er ikke sammenhæng til respondentens køn  
- Studerende, som bruger mere end 40 timer om ugen på studiet angiver i højere grad end 

øvrige at have savnet støtte og feedback fra underviserne (se figur 4.4.j) 

 

Figur 4.4.i: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg manglede støtte og feedback fra underviserne”. Andel som svarer ”i meget høj 

grad” eller ”i høj grad” 

 

Figur 4.4.j: Andel som svarer i meget høj grad” eller ”i høj grad” på spørgsmålet: ”Jeg manglede støtte og feedback fra 

underviserne”, sammenholdt med antal timer brugt på studiet pr. uge 
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I de åbne svar forklares behovet for mere støtte og feedback fra underviserne blandt andet med 
disse ord:  

- ”Underviserne har ikke mulighed for at være opmærksom på eleverne. Jeg måtte selv 
opsøge vejledning” 

- ”Det er svært når universitetet meget er et selvstudie og jeg nok har brug for noget mere 
gruppearbejde og støtte fra underviser- Mere fokus på den enkelte studerende, hvilket er 
svært når man er så mange studerende til forelæsningerne.” 

- "Læs og forstå alt hjemmefra, tænk på AU som selvstudie - der er ingen hjælp at hente 
nogen steder.  

- ”Regn med du selv skal sidde og forstå emnet, du får minimum hjælp fra underviser. Der 
er 2-3 afleveringer hver uge, som tager omkring 5-10 timer at lave stykket.  Så er du god 
til at undervise dig selv, er det den rigtige uddannelse for dig.” 

 

4.4.6. Jeg	manglede	støtte	og	feedback	fra	mine	medstuderende	
15 % af respondenterne angiver, at de ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ manglede støtte og 
feedback fra deres medstuderende.  

- Det gælder 20 % af de kvindelige studerende og 11 % af de mandlige (se figur 4.4.k) 
- Det gælder i lidt højere grad studerende med høje adgangsgivende karakterer end med 

lave. For studerende med adgangsgivende karaktergennemsnit <5 angiver 11 % af de i 
meget høj grad/i høj grad savnede støtte og feedback fra medstuderende. Den tilsvarende 
andel for studerende med adgangsgivende karakterer >8,1 er 17 %.  

- Der er ikke klar sammenhæng til respondentens alder  

 

Figur 4.4.k.: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg manglede støtte og feedback fra mine medstuderende” sammenholdt med 

respondentens køn  
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I de åbne svar forklares behovet for mere støtte og feedback fra medstuderende blandt andet med 
disse ord:  

- ”Jeg sad som lidt ældre studerende med erhvervsfaglig baggrund med følelsen af mangel 
på fagligt modspil i en klasse med en overvægt af lidt yngre gymnasielt uddannede 
medstuderende.”  

- ”LÆS! Lav studiegrupper og ikke bare sig at i gør det - men gør det, og arbejd med de 
medstuderende.” 

- ”Mangel på seriøse medstuderende. Jeg var i løbet af et år i gruppe med over ti 
forskellige. Hvoraf afbrød tre af dem studiet og et par [fra uddannelsen] der aldrig kom til 
aftale gruppearbejde, ej heller ikke leverede materiale til afleveringer”.  

- ”Jeg følte mig ubehagelig og utilpas i projekt-gruppen. Mine ideer og mine forslag blev 
ikke hørt. Der var slet ikke noget samarbejde bare dårlig stemning og nogle ordrer fra 
selvnævnt gruppe leder...” 

 

4.4.7. Forventninger	til	og	udmeldelse	pga.	det	sociale	studiemiljø		
72 % af respondenterne angiver, at de ved studiestart i meget høj grad eller i høj grad forventede, 
at der ville være et godt studiemiljø og et godt fællesskab.  

For 27 % af respondenterne har følelsen af ikke at høre hjemme på studiet i meget høj grad eller i 
høj grad spillet en rolle i forbindelse med udmeldelsen. For 47 % har det ’slet ikke’ eller ’i mindre 
grad’ spillet en rolle.  

- Køn spiller en lille rolle.  
o De kvindelige respondenter (80%) har i højere grad end de mandlige 

respondenter (68 %) haft en forventning om et godt studiemiljø og et godt 
fællesskab (se figur 4.4.l) 

o Tilsvarende har en større andel af de kvindelige respondenter (31 %) angivet, at 
de i meget høj grad/i høj grad har haft en følelse af ikke at høre hjemme på 
studiet. Den tilsvarende andel for de mandlige respondenter er 25 % (se figur 
4.4.m) 

 
- Alder spiller en rolle 

o De yngre respondenter har i højere grad end de ældre respondenter haft en 
forventning om et godt studiemiljø og et godt fællesskab (se figur 4.4.n) 

o Tilsvarende har en større andel af de yngre respondenter (35 % af respondenterne 
under 20 år ved studiestart) angivet, at de i meget høj grad/i høj grad har haft en 
følelse af ikke at høre hjemme på studiet. Den tilsvarende andel for respondenter 
+27 år ved studiestart 19 % (se figur 4.4.o) 
 

- Der er en stærk sammenhæng til antal timer brugt på studiet pr. uge: Jo mindre tid den 
studerende bruger på studiet, desto mindre føler den studerende sig hjemme (se figur 
4.4.p).  
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Figur 4.4.l: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg forventede, at der ville være et godt studiemiljø og et godt fællesskab”, fordelt 

på respondentens køn 

 

 

Figur 4.4.m: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg følte mig ikke hjemme på studiet”, fordelt på respondentens køn 

 

 

Figur 4.4.n: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg forventede, at der ville være et godt studiemiljø og et godt fællesskab”, 

sammenholdt med respondentens alder ved studiestart 
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Figur 4.4.o: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg følte mig ikke hjemme på studiet”, fordelt på respondentens alder ved 

studiestart 

 

 

 

Figur 4.4.p: Besvarelse af spørgsmålet: ”Jeg følte mig ikke hjemme på studiet” sammenholdt med ”Antal timer brugt på 

studiet pr. uge” 
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I de åbne svar beskriver nogle af respondenterne sammenhængen mellem ikke at føle sig hjemme 
på uddannelsen og beslutningen om udmeldelse:  

- ”Jeg trivedes ikke, hvilket bl.a. skyldes manglende sociale forhold til faste personer - to 
måneder inde i studiet følte jeg ikke, jeg havde nogen faste venner, fordi der var så mange 
til alle aktiviteterne. Jeg følte mig alene.” 
 

- ”Det sociale forhold i klassen. Det er helt klart derfor jeg droppede ud. Jeg havde ikke en 
læsegruppe. Eller en jeg kunne læse med, svingede ikke rigtigt med nogle fra min klasse. 
De fleste var kommet lige ud af gymnasiet. Hvor imod jeg havde arbejdet nogle år som 
[håndværker]. Så det var nok et spørgsmål om modenhed.” 
 

- [Jeg kom] lige fra højskole hvor jeg havde knyttet tætte venskaber og trives i et socialt 
fællesskab i et halvt år, og da jeg kom på [uddannelsen] var det sociale bare elendigt. Folk 
var ikke interesseret i at lære hinanden og kende, der var klikedannelse og de fleste der 
læste det var i mine øjne socialt ubegavede og meget fagligt nørdede. Så jeg kunne mærke 
det ikke var mig, og valgte at stoppe.” 
 

- ”Jeg havde problemer med det sociale, og da studiet bestod af meget gruppearbejde, blev 
det uoverskueligt.” 
 

- ”Det sociale var ikke ret godt når man ikke kan/vil drikke og feste hele tiden.” 
 

- ”Manglende integration i studiemiljøet gjorde at jeg kom til at sidde meget alene med 
materialet, det gjorde i sidste ende at jeg ikke kunne følge med.” 
 

- ”Den udløsende årsag var, at jeg dumpede [en eksamen] 3 gange. Dette var forårsaget af 
kontinuerligt dalende interesse og deltagelse i undervisningen, hvilket igen var forårsaget 
af en følelse af ikke at passe ind, eller blive holdt udenfor fællesskabet.” 
 

- ”Det er mere eliten som går der. Smart i en fart” 
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4.5. Personlige	forhold	
26 % af respondenterne angiver, at der forhold i privatlivet ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ har 
medvirket til, at de ikke kunne være studieaktive og er endt med at afbryde uddannelsen.  

 

Figur 4.5.a: Besvarelse af spørgsmålet: ”Det skete nogle ting mit privatliv/familie, som betød, at jeg ikke kunne være 

studieaktiv” 

 

 

I alt 186 respondenter har uddybet, hvad der skete i deres privatliv, som medvirkede til 
udmeldelsen:  

 45 % angiver fysisk/psykisk sygdom 
 28 % angiver stress-symptomer 
 10 % angiver sygdom/krise/dødsfald i familien 
 10 % angiver parforhold/børn 
 De resterende 7 % angiver en række andre årsager, herunder misbrug, ønske om at flytte til 

en anden by og etablering af egen virksomhed.  
 
En del af de respondenter, som angiver at have meldt sig ud af private årsager, finder ikke, at 

universitetet kunne have gjort noget anderledes. Eksempelvis skriver en respondent til 
spørgsmålet: ”Var der noget i dit studieforløb, du kunne have ønsket dig anderledes?” 

 
- ”At jeg ikke havde haft alle de private problemer. Faktisk var AU det eneste sted jeg følte 

mig godt tilpas. Jeg skulle have kastet håndklædet i ringen før og fået styr på mine 
problemer før jeg kunne studere videre.” 
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En del respondenter ønsker dog også, at universitetet havde været bedre til at rumme og hjælpe 
dem:  

 ”At man tog mere hånd om studerende med sygdomme og udfordringer. At man var med til 
at skabe lidt bedre sociale rammer uden at det kun handlede om at drikke sig fulde sammen.” 

 ”Mere forståelse og støtte for os med psykiske udfordringer . Mere synlighed om hvor det er 
muligt at få hjælp. Gerne også inden man starter på en uddannelse.” 

 ”Jeg synes at klasserne er alt for store. Da jeg begyndte var vi over 80 i min klasse.” 
 ”Bedre hjælp, hurtigere mentor ordning, færre timer, mulighed for at læse et par fag af 

gangen” 
 "Mange af dem, jeg kender inklusiv mig selv, der er droppet ud af deres uddannelser, er ikke 

knækket på det faglige niveau. Men en bedre og mere tydelig støttefunktion kunne være en 
fordel. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle bede om hjælp, og om der er hjælp at få. Desuden var 
det uoverskueligt for mig, at skulle gennemføre uddannelsen på normeret tid, så med 
fremdriftsreformen begrænsning på studietid, virkede det udsigtsløst at fortsætte med 
studiet" 

  

	

4.6.	Bolig,	økonomi,	geografi	
En mindre hyppig årsag til udmeldelse er forhold knyttet til den studerendes økonomi, bolig og 
geografi.  

Fra blandt andet rekrutteringsundersøgelserne og –kortlægningen ved vi, at geografi spiller en 
stor rolle i de unges valg af uddannelsessted. Respondenterne i denne undersøgelse tillægger 
geografi nogen vægt i forbindelse med uddannelsesvalget (se figur 4.6.a), men kun få – i alt 7 % - 
begrunder udmeldelsen fra Aarhus Universitet med i høj grad eller i meget høj grad at have 
ønsket at flytte til en anden by (figur 4.6.b).  

 

Figur 4.6.a. I hvilken grad passer følgende udsagn på dine overvejelser, da du valgte studium?  ‐ Det var vigtigt for mig, at 

uddannelsen lå i Aarhus  
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Figur 4.6.b. Besvarelse af spørgsmålet ”Jeg ønskede at flytte til en anden by” 

 

 

 

I de åbne svar har 14 respondenter beskrevet, at deres boligforhold og økonomiske situation har 
været en væsentlig faktor i forhold til beslutningen om at melde sig ud. De beskriver enten 
besvær med at finde bolig, økonomiske problemer ift. SU eller gæld, eller problemer med at få en 
pendler-hverdag til at hænge sammen.  

8 % af respondenterne angiver, at de i meget høj grad/i høj grad har oplevet, at deres 
boligsituation har gjort det vanskeligt at læse på Aarhus Universitet:  

 

Figur 4.6.c. Besvarelse af spørgsmålet ”Min boligsituation gjorde det vanskeligt at læse på Aarhus Universitet” 
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5.	Tvivl	og	motivation	
46 % af respondenterne svarer, at de i meget høj grad/i høj grad ”ofte var i tvivl om, om 
uddannelsen var det rigtige for mig” i løbet af deres studietid.  

20 % af respondenterne svarer, at de i meget høj grad/i høj grad ”var i tvivl om valg af studium”.  

Kvinderne er mere i tvivl om mændene (se figur 5.a).  

De yngre er mere i tvivl end de ældre studerende (se figur 5.b). 

Studerende med høje adgangsgivende karakterer – og flere uddannelsesmuligheder – er mere i tvivl 

end studerende med lave adgangsgivende karakterer (se figur 5.c.) 

 

Figur 5.a. Sammenhæng mellem studietvivl og køn 
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Figur 5.b. Sammenhæng mellem studietvivl og alder ved studiestart 

 

 

 

Figur 5.c. Sammenhæng mellem studietvivl og adgangsgivende gennemsnit 
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Af de åbne svar fremgår det, at mange respondenter oplever at have tvivlen som fast følgesvend, 
og at konkrete begivenheder på studiet vejes op mod tvivlen. En negativ oplevelse, som fx 
eksamenspres eller en dumpet eksamen, bliver den udløsende begivenhed, som udløser 
beslutningen om udmeldelse:  

‐ ”Jeg havde været i tvivl i et godt stykke tid om jeg ville fortsætte - så jeg lod den første 
eksamen afgøre om jeg bestod, men jeg dumpede så jeg droppede ud.” 
 

‐ ”Kombination af at det var uoverskueligt med tre reeksaminer i de grundlæggende fag, i 
slutningen af andet år, og deraf manglende motivation for at "kæmpe videre" og usikker 
på fremtidige jobmuligheder.” 
 
 

‐ ”Jeg kunne ikke længere 'se mig selv' komme til at arbejde som bygningsingeniør (el. 
lign.), det betød at motivationen forsvandt. Jeg fandt mig ikke rigtig 'hjemme' i miljøet, vi 
havde f. eks. mødt en del ingeniører og jeg kunne ikke se ret meget af mig selv i nogle af 
dem.” 
 

‐ ”Da jeg, efter at have prøvet mentor, nedsat tid etc. grundet mine problemstillinger, fik et 
brev om manglende studieaktivitet, og fik tilbageholdt min SU. Da begyndte det for alvor 
at gå ned ad bakke med motivationen.” 
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Bilag	1:	Baggrundsvariable	
 

Personlige oplysninger 

- Navn 
- Årskortnummer 
- Adresse 
- Telefonnummer 
- Emailadresse  
- Køn 

 

Adgangsgrundlag 

- Karaktergennemsnit fra gymnasiet (ekskl. hurtigstartsbonus) 
- Studentereksamenstype (STX, HF, osv.) 
- Karakterer i MAT A (på det adgangsgivende niveau).  
- Antal år mellem studentereksamen og studiestart 

 

Studierelaterede oplysninger 

- Alder ved studiestart 
- Prioritet (1./2./lavere prioritet)  
- Uddannelsesretning 
- Dato for studiestart 
- Dato for udmeldelse 
- Tidspunkt for seneste eksamensforsøg 
- Antal beståede ECTS på den pågældende uddannelse 
- Antal ikke-beståede prøver (dumpede og udeblevne)  

o (ratio: Hvor mange ikke-beståede ift. antal beståede?) 
- Eksamensresultater på den pågældende uddannelse 
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Bilag	2:	Spørgeguide		
 

1) Aarhus Universitet har registreret, at du i løbet af 2014 eller 2015 har meldt dig 
ud af uddannelsen i XXX 

a. Ja, det er korrekt [ Fortsæt til 2 osv.] 
b. Nej, det er ikke korrekt  

i. Jeg er stadig indskrevet på uddannelsen i XXX [ Afslut – tak for hjælpen] 
ii. Jeg studerer stadig ved Aarhus Universitet men har bare ændret indskrivning 

(fx på grund af tilvalg) [ Afslut – tak for hjælpen] 
iii. Ved ikke [ Afslut – tak for hjælpen] 

 
 

2) Nuværende beskæftigelse 

Vi begynder i nutiden: Først nogle spørgsmål om din nuværende situation og beskæftigelse.  

Hvad er din nuværende beskæftigelse?  

a) Under uddannelse 
b) I arbejde 
c) Arbejdssøgende 
d) Uden for arbejdsmarkedet 
e) Andet – hvad: _______________ 

 

Ad a) Under uddannelse 

- Jeg er i gang med en lang videregående uddannelse (fx en bacheloruddannelse eller en 
kandidatuddannelse) 

o Hvilken uddannelse? 
 Fritekst___________ 

o Hvilken institution? 
 Drop down menu 

 Aarhus Universitet 
 Copenhagen Business School 
 Danmarks Tekniske Universitet 
 IT-universitetet 
 Københavns Universitet 
 Syddansk Universitet 
 Aalborg Universitet 
 Anden: Hvilken____________ 

 
- Jeg er i gang med en mellemlang videregående uddannelse (fx diplomingeniør, 

folkeskolelærer eller journalist) 
o Hvilken uddannelse? 
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 Fritekst___________ 
o Hvilken institution? 

 Drop down menu 
 Aarhus Universitet 
 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 
 Professionshøjskolen Metropol  
 Professionshøjskolen UCC  
 University College Lillebælt  
 University College Nordjylland  
 University College Sjælland  
 University College Syddanmark 
 VIA University College 
 Anden: __________ 

 
- Jeg er i gang med en kort videregående uddannelse (2-årig videregående uddannelse, fx 

multimediedesigner eller datamatiker) 
o Hvilken uddannelse? 

 Fritekst___________ 
o Hvilken institution? 

 Drop down menu 
 Erhvervsakademi Aarhus 
 Erhvervsakademi Dania 
 Erhvervsakademi Lillebælt 
 Københavns Erhvervsakademi 
 Anden: __________ 

 
- Jeg er i gang med en erhvervsuddannelse (fx tømrer, gartner, SOSU-assistent) 

o Hvilken uddannelse? 
 Fritekst___________ 

o Hvilken institution? 
 Fritekst___________ 

 
- Jeg er i gang med en anden uddannelse 

o Hvilken uddannelse? 
 Fritekst___________ 

o Hvilken institution? 
 Fritekst___________ 
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Hvor lang tid gik der, fra du stoppede på Aarhus Universitet, til du påbegyndte den uddannelse, 
du er i gang med nu?  

- Under 6 måneder 
- 6-12 måneder 
- 1-2 år  
- Mere end 2 år 
- Ved ikke  

 

Ad b) I arbejde 

- Stilling 
o Fritekst___________ 

- Firma 
o Fritekst___________ 

Forventer du at tage en videregående uddannelse senere i dit liv?  

- Ja   
o Brug samme kategorier som 2a (”Jeg forventer at gå i gang med en videregående 

uddannelse…” 
o Hvornår påtænker du at påbegynde uddannelsen 

 Dropdown: 2016, 2017, 2018, senere 
- Nej 
- Ved ikke 

 

 

Ad c-d) Arbejdssøgende / uden for arbejdsmarkedet 

- Pt. er jeg:  
o Arbejdssøgende 
o Sygemeldt 
o På barselsorlov  
o Andet: Beskriv din situation [fritekst] 
o Ved ikke/ønsker ikke at svare 
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3) Motivation / valg af studium  

Nu går vi tilbage i tiden til det tidspunkt, du søgte ind på uddannelsen i [xxx] 

I hvilken grad passer følgende udsagn på dine overvejelser, da du valgte studium (skala, 1-5 + ved 
ikke):  

- Jeg forventede, at uddannelsen kunne lede til et interessant arbejde 
- Jeg forventede, at der ville være et godt studiemiljø og et godt fællesskab 
- Det var vigtigt for mig, at uddannelsen lå i Aarhus  
- Jeg interesserede mig for fagets indhold 
- Jeg havde undersøgt studiet grundigt, inden jeg valgte 
- Jeg forventede, at jeg skulle arbejde hårdt på studiet 
- Jeg var i tvivl om valg af studium  

 

4) Rekruttering/information  

Når du ser tilbage på dit valg af studium nu, følte du dig så tilstrækkeligt godt informeret om 
uddannelsen?  

- Ja 
- Nej  

o Hvad ville du gerne have haft mere information om? Fritekst: ______ 

 

5) Frafaldsårsager 

Nu kommer der spørgsmål vedr. din beslutning om at afbryde dit studium i [xxx] på Aarhus 
Universitet.  

Hvad var den vigtigste årsag til, at du besluttede at afbryde studiet?   

- [Fritekst] 

 

Var der en særlig begivenhed, som ledte til at du besluttede at afbryde studiet?  

- Ja 
o Hvilken: Fritekst____ 

- Nej 

 

Hvornår begyndte du for alvor at overveje at afbryde studiet?   

- Vælg en af følgende muligheder 
o Umiddelbart omkring studiestart 
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o I løbet af 1. semester (1.-2. kvarter) 
o I løbet af 2. semester (3.-4. kvarter) 
o I løbet af 3. semester (5.-6. kvarter) 
o I løbet af 4. semester (7.-8. kvarter) 
o Senere 

 

 

I hvilken grad spillede følgende faktorer en rolle for, at du valgte at afbryde dit 
studium? (skala, 1-5 + ved ikke):  

Geografi 

- Jeg ønskede at flytte til en anden by 
- Min boligsituation gjorde det vanskeligt at læse på Aarhus Universitet 

 Beskriv din boligsituation, fritekst_____ 

 

Faglig interesse 

- Jeg blev mere interesseret i en anden uddannelse 
- Jeg fandt ud af, at en universitetsuddannelse ikke var det rigtige for mig 
- Uddannelsen i [xxx] handlede om noget andet, end jeg havde regnet med 

 

Studiemiljø 

- Jeg følte mig ikke hjemme på studiet 
- Det var vanskeligt for mig at overskue mængden af studiearbejde  
- Uddannelsen krævede for meget tid  

o [hvis respondenten svarer i nogen grad, høj grad eller meget høj grad]: hvor meget tid 
brugte du på studiet? 

- Jeg manglede støtte og feedback fra underviserne 
- Jeg manglede støtte og feedback fra mine medstuderende 

 

Personlige forhold  

- Der skete nogle ting i mit privatliv / i min familie, som betød, at jeg ikke kunne være 
studieaktiv 

o [hvis respondenten svarer i nogen grad, høj grad eller meget høj grad] Uddybning:  
 Jeg blev syg (fysisk, psykisk) – ja/nej 
 Jeg fik stress-symptomer – ja/nej 
 Andet________ 
 Ønsker ikke at uddybe 
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Fagligt niveau 

- Det faglige niveau var for lavt / ikke udfordrende nok 
- Jeg vurderede, at jeg ikke var lige så dygtig som mine medstuderende  
- Det faglige niveau var for højt’st 

 

Motivation 

- Jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle bruge uddannelsen i [xxx] til 
- Jeg kunne ikke se formålet med de enkelte kurser 

o (hvis ja: angiv bestemte kurser, fritekst) 
- Jeg var ofte i tvivl om, om uddannelsen var det rette for mig 

 

 

6) Forslag til forbedringer 
‐ Er der noget omkring dit uddannelsesvalg, studieforløb eller frafaldsforløb, du kunne have 

ønsket dig anderledes?  
o Fritekst 

‐ På baggrund af dine erfaringer, har du da gode råd til studerende, som skal begynde på 
uddannelsen i [xxxx]?  

o Fritekst 
‐ Har du gode råd til universitetet?  

o Fritekst 
 

7) Afsluttende spørgsmål  
‐ Din fars senest afsluttede uddannelse [Danmarks Statistik definitioner – indsættes af 

Rambøll] 
‐ Din mors senest afsluttede uddannelse [Danmarks Statistik definitioner – indsættes af 

Rambøll] 
‐ Må vi evt. kontakte dig senere med henblik på et opfølgende fokusgruppeinterview?  
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Bilag	3:	Kategorisering	af	åbne	svar		
 

Tema 1: Forventninger til uddannelsen og livet som studerende (information, arbejdsomfang) 

 1A) Studieinformation 

Kobles til spørgsmål 4.1. om studieinformation  

 

Tema 2: Fagligt niveau og fremdriftskrav 

 2A) Fagligt for vanskeligt 

 2B) Fagligt for nemt 

 2C) Udmeldelse (på eget initiativ eller uspecificeret) pga. dumpede eksamener eller anden 

manglende opfyldelse af regler 

 2D) Bliver meldt ud på AU’s initiativ (administrativ udmeldelse) 

 2E) Nævner fremdriftsreformen eksplicit 

Kobles til spørgsmål 5.8. om fagligt niveau.  

 

Tema 3: Faglig interesse 

 3A) Fremtid: Uddannelsens indhold og sigte matcher ikke den studerendes fremtidsplaner 

 3B) Curriculum: Uddannelsens opbygning imødekommer ikke den studerendes behov for 

sammenhæng, tydeligt sigte og/eller fagligt interessant indhold.  

 

Kobles til spørgsmål 5.5. om interesse for anden uddannelse/uddannelsesniveau samt 5.9. om formål 

med uddannelse og bestemte kurser.  

 

Tema 4: Arbejdsform og læringsmiljø  

 4A) Undervisningsformer 

 4B) Arbejdsomfang/planlægning af tid 

 4C) Skematekniske‐/administrative/indretningsmæssige forhold 

 4D) Socialt studiemiljø 

 4E) Adgang til hjælp 

Kobles til spørgsmål 5.6. om studiemiljø og adgang til hjælp samt til spørgsmål 3.1. om forventninger 

til arbejdsomfang og reelt brugt tid. 



Årsager til frafald 

Interviews med tidligere studerende på ST 

 
 

78 
 
 

 

Tema 5: Personlige forhold 

 5A) Sygdom (uspecificeret eller ikke‐studierelateret) 

 5B) Studierelateret sygdom, stress‐symptomer, eksamensangst 

 5C) Familie og parforhold 

 5D) Skoletræthed, manglende ”parathed”/modenhed 

Kobles til spørgsmål 5.7. om private årsager. Fokuser på at kategorisere 5.7.A ‐ andet 

Tema 6: Bolig, økonomi, geografi 

 6A) Boligforhold og økonomi 

Kobles til spørgsmål 5.4. om geografi og bolig 

 

Andre kategorier 

G: Ingen årsag angives 

H: Mener ikke at være faldet fra/at være blevet fejlregistreret – fx pga. sidefagsindskrivning, mm.  

 

 

 

 

 


