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Frafald og fastholdelse på bioanalytikeruddannelsen. 
 
Rapport fra projektgruppe nedsat af bioanalytikeruddannelsen ved 
Jysk CVU (JCVU), CVU Syd og CVU Øresund  
11. september 2007 
 
Projektgruppen blev nedsat maj 2007 med henblik på ”at analysere og 
fremlægge begrundede overvejelser over frafaldet på uddannelserne samt 
for at beskrive ’best practise’ og hvilke initiativer, der kan iværksættes for at 
styrke fastholdelsen på uddannelserne” (kommissorium for projektet, bilag 
1). 
 
Projektgruppen har bestået af en repræsentant fra hver af de tre uddannel-
sesskoler, der indgår i projektet: 
 

 Bioanalytikeruddannelsen ved JCVU, Århus med et normeret årligt 
optag på 5 hold (128 studerende): faglig studievejleder Karin V. Ravn 

 
 Bioanalytikeruddannelsen ved CVU Øresund med et normeret årligt 

optag på 6 hold (147 studerende): projektmedarbejder Therese 
Sachs 

 
 Bioanalytikeruddannelsen ved CVU Syd med et normeret årligt optag 

på 1-2 hold (50 studerende): adjunkt Maria Therese Llambias og (fra 
august 07) studievejleder Sanne Lyngsø 

 
Indhold: 
 
0.  Opsummering 
 
1. Frafaldets karakter: 

1.1. Frafaldets størrelse 
1.2. Frafaldets årsager 

 
2. Tiltag og anbefalinger 

2.1. Evaluering 
2.2. Rekruttering af studerende 
2.3. Indgangskvalifikationer.   
2.4. Studiestart 
2.5. Studieteknik 
2.6. Studiemiljø 
2.7. Undervisning 
2.8. Forholdet mellem teori og praksis 
2.9. Eksaminer 

 
3.   Kulturel rummelighed på bioanalytikeruddannelsen 
 
4.   Indsigt og viden om frafald 

   
Bilags- og kildefortegnelse 
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0. Opsummering 
 
Projektgruppen har i sit arbejde med frafalds- og fastholdelsesproblematik-
kerne på bioanalytikeruddannelsen kunnet konstatere, at der midt i mylderet 
af forskelligartede informationer, data og forståelsesrammer alligevel tegner 
sig et billede af, hvilke faktorer der gør sig gældende, når en studerende 
vælger bioanalytikeruddannelsen fra og enten skifter til en anden uddannel-
se eller eventuelt dropper helt ud af uddannelsessystemet. 
 
Det drejer sig om den studerendes indgangskvalifikationer og kompetencer i 
forhold til undervisningens og eksamens tilrettelæggelse og fagenes tyngde, 
om den studerendes følelse af fællesskab og tilhørsforhold samt om profes-
sionens præsentation og sammenhæng med uddannelsens mere teoretiske 
skoledel. 
 
Hertil kommer så faktorer, det som skole er vanskeligt eller umuligt at forsø-
ge at tackle, enten fordi de er samfundsmæssigt bestemt (SU-niveau, job-
marked mv.), eller fordi de tilhører den enkelte studerendes intime privatsfæ-
re. 
 
I arbejdet med at vurdere forskellige tiltag til mindskelse af frafald og komme 
med anbefalinger herom har projektgruppen hele tiden haft for øje, at anbe-
falingerne skulle ligge inden for realistiske rammer, hvorfor gruppens forslag 
i langt de fleste tilfælde har form af en generel (skrabet) model, der så kan 
udvides, såfremt det skønnes lønsomt.  
 
Ud over at anbefale nogle af de allerede iværksatte tiltag fortsat anbefaler 
gruppen, at skolerne: 
   

 Forsøger at holde en tæt kontakt til tilmeldte studerende før studie-
start 

 Undersøger indgangskvalifikationernes betydning for gennemførsel 
og frafald 

 Undersøger adgangskravene i forhold til undervisningsniveauet i de 
enkelte fag  

 Følger de igangværende tiltag med differentieret undervisning nøje  
 Foretager en analyse af især faget kemis placering og udmøntning 

på uddannelsen i forhold til adgangskrav og professionens behov. 
 Indfører (eller forfiner allerede eksisterende) faglige og sociale 

mentorordninger 
 Promoverer sociale aktiviteter hvor alle kan være med 
 Følger de igangværende tiltag vedr. professionalisering af 

studievejledningen  
 Kigger nærmere på de forskellige former for studiecafeer, workshops, 

lektiehjælp, eksamenshjælp mv. i forhold ’best practise’, ressource-
forbrug og eventuelle alternative tiltag 

 Forebygger ”praksischok” gennem forøget information om bioanalyti-
kernes konkrete arbejdsfelter og -vilkår   

 Iværksætter et projekt med henblik på udredning af forskellige eksa-
mensformer i forhold til pædagogisk sammenhæng med undervisnin-
gen, fagligt indhold og dumpeprocenter  

 (Fortsat) arbejder med kulturel rummelighed 
 Bruger lejligheden med indførelse af den reviderede, modulbaserede 

uddannelse til at styrke sammenhængen mellem undervisningsforlø-
bene på skolen og i klinikken og til at give de studerende en høj grad 
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af valgfrihed kombineret med tilbud om sikker guidning gennem stu-
diet (f. eks ved hjælp af mentorordninger)  

 Systematiserer dokumentation af tiltag internt samt eksternt arbejder 
for forbedrede muligheder for ensartet elektronisk indhentning og be-
arbejdning af data 

 Designerer undervisertimer til at følge eller eventuelt - om muligt 
deltage i - det strategiske forskningsprogram om frafaldsproblematik-
ker jf. regeringens globaliseringsstrategi 

 Iværksætter og/eller deltager i en afklaring af begrebet ”frafald” 
 
 
1. Frafaldets karakter 
 
Som indledning til projektet beskrev hver af de tre skoler frafalds- og fasthol-
delsesproblemstillingerne ved deres institution ud fra følgende skabelon: 
 

 Frafaldsårsager hvert enkelt sted 
 Tiltag der er startet hvert sted, og hvilken effekt de har haft 
 Oplysninger der eventuelt mangler hvert sted 
 Stikord: 

 Hvor stort er frafaldet pr. semester for de enkelte optag. 
 Årsager til frafald angivet med en bemærkning om hvor denne viden 

stammer fra fx: statisk undersøgelse, spørgeskema, evalueringer, 
samtaler osv. 

 Forslag til yderligere analyser af frafaldet på de tre uddannelser 
 
De tre input er vedhæftet som bilag til nærværende rapport. 
 
1.1.Frafaldets størrelse  
 
For så vidt angår frafaldets størrelse og andre nøgletal for studieadfærd som 
eksempelvis gennemførelsestid, orlov, tidspunkter for afbrud af uddannelse, 
overgang til anden uddannelse mv. har det vist sig, at det ud fra eksisteren-
de materiale ikke er muligt at levere sammenlignelige opgørelser for de tre 
skoler. Sammenligninger der ellers kunne have givet en statistisk begrundet 
indgang til vurderingen af forskelle og ligheder i studieadfærd, bud på pro-
blemfelter, sammenligning af tiltag (best practice) etc.  
 
Projektgruppen har derfor for det første taget udgangspunkt i det generelle 
udtryk for frafaldet på bioanalytikeruddannelsen, som fremgår af kommisso-
riet, hvilket vil sige, at der kan ses et overordnet frafaldsmønster på uddan-
nelserne på mellem 30 og 35%, dog med en tilsyneladende faldende ten-
dens efterhånden som bacheloruddannelsen får fodfæste (første bachelor-
hold begyndte september 2001).  
 
For det andet har projektgruppen for mere detaljerede oplysninger om frafal-
dets karakter valgt at anvende resultater fra de enkeltstående undersøgel-
ser, som de skolerne har foretaget, samt på den erfaringsakkumulering, der 
finder sted ved skolernes studievejledning.   
 
1.2  Frafaldets årsager 
 
Studievejledningernes indhentning af viden om frafaldsårsager sker på alle 
tre skoler primært via de samtaler, som studievejlederne søger at gennem-
føre med de studerende, der vælger at stoppe uddannelsen.  
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En strategi der tydeligvis er vanskeligere at gennemføre 100% på de to store 
skoler end på CVU Syd, hvis studievejleder har haft samtaler med samtlige 
de 14 studerende, der efter samtalernes indførsel har valgt at ophøre med 
studiet dér.   
 
Ved siden af samtalerne har alle tre skoler et ønske om at få de studerende 
til at udfylde ”frafaldsskemaer” med begrundelser for frafaldet. Dette er 
imidlertid vanskeligt at gennemføre, hvilket bla. ses af, at der ved CVU Syd 
først blev afleveret frafaldsskemaer, da disse kom i brug sammen med fra-
faldssamtalerne. Af 30 udleverede skemaer ved CVU Syd er der alene 
kommet skemaer retur fra de 14, der også har modtaget frafaldssamtale. 
  
Ud over at søge frafaldsårsager belyst gennem studievejledningssamtaler og 
frafaldsskemaer har JCVU og CVU Øresund tillige foretaget egentlige fra-
faldsanalyser, hvoraf resultaterne fra de seneste er medtaget i nærværende 
rapport (kilde 7 samt kilde 8 s. 15-40 og 47-55). 
 
Med det forbehold, at ikke alle frafaldne studerende har ønsket at begrunde 
deres frafald, tegner der sig gennem studievejledningssamtalerne og fra-
faldsskemaerne et billede af, at årsagerne til ophør på studiet kan findes i: 
 
CVU Syd  
 

 Skift af uddannelsessted, men fortsættelse af bioanalytikeruddannelsen, i 
alt 5 studerende. De angivne årsager til at skifte uddannelsessted er: 
dårlig studiestart 1, bopæl 4 

 Skift til anden uddannelse, i alt 9 studerende. De angivne uddannelser 
er: sygeplejerske 3 – en af disse angiver ønske om at videreuddanne sig 
til sundhedsplejerske, laborant 2, handelsskole 1, medicin 1, farmako-
nom 1, fysioterapeut 1. De angivne årsager til at skifte uddannelse er: 
bryder sig ikke om patientkontakt 1, fortrudt studievalg 4, lang transport 
1, tilbud om praktikplads 1 (laborantudd.), tilbud om stand by plads 1 
(fys. udd.) 

 (Sygdom 1 studerende – ej udfyldt skema)  
 
JCVU 
 

 dårlig trivsel i klassen.  
 svært ved gruppearbejde / for meget gruppearbejde.  
 svært at følge eget fagligt niveau på de enkelte semestre, da kun rappor-

ter rettes. Ingen skriftlige hjemmeopgaver o. lign / ingen faglige tilbage-
meldinger fra underviserne. 

 for mange timer om ugen på 1. og 2. semester (ca. 25-26/ uge) 
 for mange lektier / for svært teori.  
 for let teori – vil i stedet læse videre på fx universitetet. 
 dumpet til eksamen på 1. eller 2. semester.  
 pga. en praktikpladsfordeling der er placeret langt væk fra egen bopæl.  
 forkert studie. Ses typisk i forbindelse med 1. eller 3. semester.  

 
CVU Øresund 
 

 dårlig trivsel i klassen: manglende sammenhold, manglende hjælp til 
hinanden, manglende respekt for hinandens forudsætninger, baggrund, 
viden mv. 
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 kemi for svært/kedeligt, kemi fylder for meget 
 studiet går for hurtigt fremad – for svært 
 dumpet til eksamen, hvor fagene ’Kemiske og Biokemiske 

Analyseprincipper (KBA)’ hhv. ’Generelle Analyseprincipper (GA)’ på før-
ste semester er den store ’hurdel’ (pt. ”hænger” 36 studerende i forhold 
til KBA og 22 GA, heraf 12 der mangler begge dele) 

 for lidt (løbende) feed-back på opgaver 
 sprogproblemer 
 læsetræthed (har ofte ikke haft pause mellem gymnasium og studiestart)  
 frameldt da aldrig mødt op 
 forkert studievalg 

 havde på forhånd andre uddannelser som første prioritet 
 vil søge på universitetet i stedet 
 kan ikke se sig selv arbejde som bioanalytiker (ses typisk efter 

punktpraktik på 1.sem eller i begyndelsen af 3.sem) 
 
Fra frafaldsanalyserne ved JCVU og CVU Øresund er følgende frafaldsårsa-
ger konstateret: 
 
JCVU (kilde7: kvantitativ analyse på optag i perioden 2001-2005, dvs. knap 
550 studerende): 
 

 Studerende der dumper til eksamen, har et øget frafald. Således er 
frafaldet for de, der dumper på 1. og 2. semester på ca. 36%.  

 Studerende med kemi på C-niveau har et større frafald end studerende 
med kemi på A-niveau.  

 
CVU Øresund (kvalitativ analyse, 2004, kilde 8): 
 

 Usikkerhed hos de unge fører til valg af bred uddannelse med risiko for 
frafald, når hverdagen i professionen bliver tydelig og faget ”forpligter” 
(angst for at lukke døre til andre arbejdslivsmuligheder)          

 
 Uklarhed og spænding mellem tilegnelsen af det svære teoretiske stof på 

skolen og den manglende anerkendelse heraf i klinikken. 
 

 Studiezap mellem uddannelser – også inden for CVUet 
 

 Problematiske klinikophold hvor udbyttet er lavt og/eller den studerende 
har svært ved den hierarkiske struktur i klinikken og klinikkens uklare 
dannelses og kulturbetingde krav, som stilles der.  

 
 Studiezap: ”Uddannelsen skal være nemt og sjovt, når den bliver for 

krævende, kan man prøve noget andet”.  
 

 For voldsomt spring i kravene til de studerende (især mellem første og 
andet semester) uden mulighed for, at de kan foregribe forandringen og 
selv fordele studiebyrderne jævnt over hvert semester og henover første 
og andet semester  

 
 Studiet føles ustruktureret og med for mange ændringer (der virker 

tilfældige) 
 

 For løs information 
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 Stor arbejdsbyrde 
 

 Manglende socialt og fagligt fællesskab (læsegrupper, gruppearbejde 
o.lign efterlyses) 

 
 Manglende identificering med studiet og uddannelsesinstitutionen som 

”arbejdsplads” 
 

 Svært ved at forstå sammenhæng på studiet og mellem studie og klinik    
 
 
2. Tiltag og anbefalinger  
 
Frafald og studievanskeligheder er ikke nye foreteelser på bioanalytikerud-
dannelsen, og på baggrund af den løbende afdækning af mulige frafaldsår-
sager har der været iværksat en række tiltag med sigte på at formindske 
frafaldet gennem at støtte og motivere de studerende i deres studievalg og 
studieforløb. I det følgende vil de forskellige tiltag blive omtalt og vurderet og 
samtidig fungere som afsæt for projektgruppens anbefalinger.  
 
2.1. Evaluering 
 
Før gennemgang og vurdering af skolerne tiltag til mindskelse af frafald mv. 
vil projektgruppen pege på, at hovedparten af tiltagene ikke har været sys-
tematisk evalueret. Dette skyldes til dels et retssikkerheds og etisk hensyn, 
der fordrer, at tiltag ikke iværksættes eksklusivt mhp. sammenligning af 
grupper men også, at de ressourcemæssige muligheder for følgeundersø-
gelser el.lign har været begrænsede. 
 
Samtidig må det imidlertid også erkendes, at der ofte har manglet planer for, 
hvorledes de forskellige tiltag skulle følges og vurderes - også på et mere 
praktisk niveau.     
 
Projektgruppen vil derfor som det første overordnet anbefale, at der udarbej-
des et idekatalog med forslag til, hvorledes tiltag kan følges og vurderes på 
en enkel og operationaliserbar måde, således at der kan indhentes data om 
effekt af tiltag uden lysten til iværksættelse af tiltag bremses. 
 
2.2. Rekruttering af studerende: 
 
I en frafalds- og fastholdelsessammenhæng er det afgørende, at de stude-
rende har den mest kvalificerede baggrund for deres studievalg, således at 
fejlvalg med efterfølgende frafald så vidt muligt undgås. Et område det også 
fra centralt hold anbefales at have en skærpet opmærksomhed overfor jf. 
blandt andet anbefalingerne i regeringens globaliseringsstrategi (kilde 12 
kapitel 3). 
 
Alle, der ønsker optagelse ved bioanalytikeruddannelsen, har mulighed for 
en afklarende og vejledende samtale i studievejledningen ved den ønskede 
bioanalytikeruddannelse såvel personligt, telefonisk som via e-mail eller i 
forbindelse med de åbent hus arrangementer, som afholdes på alle skoler-
ne. Der er ligeledes mulighed for at følge undervisningen på skolen eller i 
praktikken i en aftalt periode.  
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Anbefaling: Disse tiltag bør efter projektgruppens opfattelse fastholdes, idet 
det må forventes at kunne kvalificere ansøgernes valg. Hvordan skolernes 
PR-virksomhed skal tilrettelægges så de studerende får et (mere) realistisk 
indtryk af studiet, arbejdsfeltet og professionen ligger uden for projektgrup-
pens regi og kompetence, men det er helt klart indtrykket, at frafaldet hos 
nogle studerende skyldes et ”praksischok”, og at dette ”praksischok” stam-
mer fra urealistiske forventninger til professionens arbejdsfelt (jf. nedenfor 
pkt. 2.8. om forholdet mellem teori og praktik).    
 
På alle tre skoler ses tillige et frafald allerede før studiestart, idet en del op-
tagne melder fra eller aldrig møder op1. Ingen af skolerne har tiltag til at søge 
fastholdelse af disse studerende, hvorfor det anbefales at overveje, om en 
tættere kontakt til kommende studerende kunne være mulig eksempelvis 
med nyhedsbreve, blog’s fra andre studerende, virtuelle oplevelser på sko-
lernes hjemmesider. 
 
2.3 Indgangskvalifikationer   

 
Generelt 
 
I AKFs undersøgelse om sygeplejerskeuddannelsen (kilde 1) fremgår det, at 
de studerende på sygeplejeuddannelsen har et større frafald, såfremt de har 
et gennemsnit på under 7,5 fra deres adgangsgivende eksamen. Ved JCVU 
er der foretaget en undersøgelse af, hvilken betydning karakter og niveau i 
kemi og matematik har for  frafald/ gennemførelse ved bioanalytikeruddan-
nelsen (kilde 7). Analysen viser, at niveauet og karakternen i den adgangs-
givende kemi-eksamen har en betydning for gennemførelsen af studiet, 
hvorimod niveau og karakter i matematik ikke ses at have nogen betydning 
for gennemførelsen. JCVUs analysemodel vil med fordel kunne anvendes 
ved tilsvarende analyser ved CVU Øresund og CVU Syd. 
 
Såfremt undersøgelser ved de tre skoler viser samme tendenser som AKFs 
og JCVUs  anbefales det at overveje tiltag i undervisningen der støtter op 
om den enkelte f.eks. differentieret undervisning såvel teoretisk som prak-
tisk. Mere specifikt anbefales det at sætte fokus på faget kemi, idet det også 
af de opsamlede frafaldsårsager ved JCVU og CVU Øresund fremgår, at 
faget kemi ofte angives som årsag til frafald blandt de studerende.  
 
Det anbefales derfor, at der foretages en analyse af faget kemis placering i 
studiet, herunder hvorledes faget vægtes, udmøntes og evalueres på de tre 
skoler i forhold til professionens behov og de studerendes indgangskompe-
tencer. Samtidig anbefales det at ”holde øje med” CVU Øresunds tiltag med 
opdeling af studerende på hold efter (testede) kemikundskaber. Resultaterne 
fra den første kemieksamen efter ordningens start i foråret 2007 viser, at 
flere har bestået kemi end tidligere. Dette tyder på, at ordningen har en posi-
tiv effekt, men skal naturligvis evalueres nærmere, når den har fungeret på 
flere årgange.   
 
Sprog 
 
Det anbefales, at studieprøven fortsat kræves bestået før optag på studiet 
således som tilfældet er i dag ved alle tre skoler. Selv om denne prøve ikke i 

                                                 
1 CVU Syd har opgjort et før-start-frafald på 9-10 studerende for hver årgang. 
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sig selv ”garanterer” en tilstrækkelig beherskelse af dansk, er den foreløbig 
den eneste rettesnor, skolerne kan benytte sig af. 
 
Ud over danskkundskaber er især engelsk et problem for mange studeren-
de, og selv om et forsøg med undervisning i ”teknisk engelsk” ved CVU Øre-
sund måtte stoppes på grund af manglende efterspørgsel, vil projektgruppen 
anbefale, at der holdes nøje øje med de studerendes sproglige formåen med 
henblik på en eventuel fornyet indsats på dette område.   
 
2.4. Studiestart 
 
På alle tre skoler afholdes der introduktionsforløb med tutorer (ældre stude-
rende) og oprettes studiegrupper ved studiestart. 
 
Ved CVU Øresund er indført en faglig mentorordning, således at alle studie-
grupper får tilknyttet en mentor (lærer), der skal støtte gruppen fagligt og til 
dels også socialt i forhold til gruppesamarbejdet. Mentoren har skemalagte 
møder. Mentorordningen er en prøveordning – foreløbig for første og andet 
semester. Ordningen er ikke evalueret endnu.  
 
I samklang hermed indføres de studerende tidligt på første semester i grup-
pepsykologi og kommunikation og i at kende egen arbejdsstil og anvende 
denne viden i forhold til samarbejde i grupper og konfliktløsning. Der er 
endnu ikke fulgt op på anvendelse af denne undervisning ift. mentorordnin-
gen og gruppesamarbejdet generelt. 
 
Også på CVU Syd og JCVU arbejdes der særligt med gruppedannelse, og 
de studerende evaluerer generelt dette som godt. Studiegrupperne indgår i 
den daglige undervisning ved f. eks opgaveløsning eller gruppeopgaver. Der 
er imidlertid ingen løbende evaluering af samarbejdet/gruppearbejdet, og 
heller ikke på nogen af skolerne systematiske tiltag mht. til dannelse af nye 
studiegrupper mm.  
 

Ved CVU Syd starter der til september 2007 et projekt ”øget gennemførelse 
på sundhedsuddannelserne”. For bioanalytikeruddannelsens vedkommende 
vil projektet omfatte indslusningsvejledning til forebyggelse af frafald inden 
for 1. og 2. semester, samt formaliseret dannelse af studiegrupper på bag-
grund af de studerendes udsagn om deres baggrund, ambitioner, engage-
ment og studievaner samt støtte til dannelse af ny studiegruppe, hvis den 
etablerede går i opløsning. Endvidere planlægges der for faste møder med 
studiegrupperne hver 4 uge samt obligatoriske, individuelle studiesamtaler a 
30-45 minutters varighed ligeledes på 1. og 2. semester.  
 
Anbefaling: Mentorordning anbefales i kilde 1, 2 og 11 og der er afsat midler 
til, at mentorordninger indføres generelt på alle erhvervsskoler (jf. uvm.dk 
nyhed af 27.8.2007). Projektgruppen skal anbefale, at en mentorordning 
overvejes ved JCVU og evt. også CVU syd. Ud over at støtte de studerende 
generelt vil en mentor tillige have mulighed for at ”spotte” de tegn på begyn-
dende frafald som ligger i mange forsømmelser, opgaver der ikke afleveres 
mv. og dermed have mulighed for at gribe ind med motiverende bistand til 
den studerende, henvisning til studievejledning mv. Ved CVU syd, hvor der 
prioriteres en høj grad af personlig kontakt fra underviserne til de studeren-
de, vil dette imidlertid formentlig kunne erstatte de mere formelle mentorord-
ninger.  
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Ud over de faglige mentorordninger med lærerne som mentorer vil projekt-
gruppen anbefale, at der også etableres mere socialt rettede mentorordnin-
ger således at især nye studerende kan få en løbende dialog med en mere 
erfaren person om eksempelvis sammenhæng studieliv/familieliv, økonomi 
osv.  Mentorerne kan i disse ordninger være ældre studerende, særlige frivil-
lige oa. med indsigt og lyst til arbejdet.  
 
2.5. Studieteknik 
 
Alle tre skoler har erfaring med, at de studerende ikke behersker studietek-
nik, såsom effektiv notatskrivning, relevant litteratursøgning etc. 
 
En egentlig undervisning i studieteknik samt tilbud om individuel læsevejled-
ning mv. anbefales i AKFs undersøgelse af sygeplejerskeuddannelsen (kilde 
1) med den begrundelse, at der er behov for en særlig indsats for at vejlede 
især de mere praktisk orienterede studerende med opgaveskrivning o.lign, 
idet den nuværende vejledning ved mange skoler tilsyneladende bedst mat-
cher de akademisk orienterede studerende.   
 
Med den nye gymnasiereform skulle de studerende have modtaget øget 
undervisning og træning i studieteknik i gymnasiet, men projektgruppen skal 
alligevel anbefale, at der fortsat sættes fokus på studieteknik generelt og 
specifikt efterhånden som de forskellige fag introduceres i studiet (rød tråd 
gennem studiet). JCVU har udarbejdet noter i studie- og eksamensteknik, 
der kan hentes på nettet, men har pt. ingen planlagt vejledning / undervis-
ning i disse.  
 
2.6. Studiemiljø 
 
Det er en fremherskende opfattelse på de tre skoler, at et godt socialt stu-
diemiljø fremmer såvel fagligheden som de studerendes lyst til at fortsætte 
på studiet også i de ”sure” perioder.  
 
På alle tre skoler er der en velbesøgt fredagsbar. I forhold til de af skolernes 
studerende, der ikke drikker alkohol, kan det imidlertid anbefales, at der gø-
res en særlig indsats for at promovere såvel fredagsbaren som andre sociale 
aktiviteter som nogle, hvor det ikke er ”nødvendigt” at indtage alkohol. Ikke 
mindst i forbindelse med introduktionsforløbende er det vigtigt, at der etable-
res en alkoholpolitik så alle studerende (og deres familier) kan føle sig trygge 
ved disse arrangementer (jf. kilde 2). 

 
Ved CVU Syd søges det tillige at inddrage de studerende i lokale arrange-
menter, eksempelvis ”Forskningens døgn”.  CVU Syd skønner, at aktiviteter 
af den karakter påvirker studiemiljøet i gunstig retning og medvirker til socia-
liseringen til studiet og videre til arbejdsmarkedet.   
 
Dårlig trivsel i klasserne / konfliktfyldte klasser kendes på alle tre skoler, og 
ved alle tre skoler er der mulighed for at henvende sig personligt ved studie-
vejledningen og få hjælp. 
Problemerne er tilsyneladende mest fremherskende ved JCVU og CVU Øre-
sund, hvor de direkte nævnes af studerende som frafaldsårsag (se bilag 2 
og 4). Ved JCVU er der iværksat opsøgende konfliktløsnings-tiltag fra stu-
dievejledningens side. Tiltag der indtil videre er prøvet på et hold. Her har 
tilbagemeldingen været, at det giver tryghed og øget trivsel, når problemerne 
tages alvorligt. Tiltaget skal optimeres med mere end et møde og eventuelt 
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med underviserne som aktive deltagere i konfliktløsning/mægling. Studie-
vejleder vil erhverve en egentlig konfliktløsningsuddannelse i løbet af efter-
året 2007. 
 
Det anbefales, at der ”holdes øje” med JCVUs tiltag i forhold til konfliktløs-
ning ikke mindst den professionalisering heraf, som planlægges med studie-
vejlederens uddannelse på området. Såfremt erfaringer er gode ved JCVU, 
bør det overvejes på lignende måde at professionalisere de to øvrige skolers 
studievejledning med uddannelse inden for konfliktløsning.  Det bemærkes i 
øvrigt, at der i regeringens globaliseringsstrategi (kilde 12 kap.3 afsnit 3.1) 
opereres med øget professionalisering af vejledere generelt gennem etable-
ring af en professionsbachelor i vejledning samt efter- og videreuddannel-
sesaktiviteter for allerede fungerende vejledere.  
 
2.7. Undervisning 
 
På alle tre skoler gøres en indsats for at anvende undervisningsformer, der 
kan bidrage med at fastholde professionsfokus og samtidig bistå de stude-
rende i deres læreproces.  
 
Der arbejdes mere eller mindre systematisk med udvikling af ”den gode un-
dervisning” samt evalueringsværktøjer og – processer i forhold hertil, og un-
dervisning i kulturel rummelighed og inkluderende undervisning er ligeledes 
ved at blive udviklet. 
 
Det må antages, at indførelsen af modulbaseret struktur på uddannelserne – 
hvorved studiet deles op i afgrænsede, afsluttede enheder, vil bidrage til at 
mindske følelsen af uoverskuelighed, der opleves hos flere studerende og 
endog angives som frafaldsårsag. 

 
Studiecafeer  
 
På JCVU og CVU Syd er der en generel mulighed for at få hjælp til sine stu-
dier gennem deltagelse i studiecafeer. Timerne ved JCVU er indtil for nyligt 
blevet skemalagt, således at der har været undervisningstimer før og efter 
lektiecafé timerne. Men bla pga. mange skemalagte timer pr. uge, har stude-
rende ønsket at få lektiecafé timerne placeret som ydertimer. Fremmødet 
har været på ca. 50 %, når timerne ikke er placeret som ydertimer. Når ti-
merne har været skemalagt som ydertimer, eller i forbindelse med fritimer, 
har fremmødet været noget mindre.  
 
Ved CVU Syd tilbydes på de undervisningsfri studiedage lektiehjælpstimer i 
en studiecafe, men kun få studerende benytter sig af tilbuddet. 
 
Ved CVU Øresund er der løbende tilbud om ekstra kemi-timer (workshops). 
 
Anbefaling: Erfaringerne med studiecafeer som et generelt tilbud skal ses i 
forhold til ønsket om at hjælpe de svageste studerende gennem studiet. Det 
er vanskeligt at fremkomme med en generel anbefaling i forhold til studie-
cafeerne, idet de ressourcer der anvendes hertil må opgøres i forhold til et 
ønsket niveau for fremmøde og effekten på de studerendes studiemotivation 
og gennemførsel. Meget tyder på, at skemalagte studiecafe-timer i forbindel-
se med undervisningen er de mest attraktive for de studerende, og ved et 
højt fremmøde kan studiecafeerne også have den effekt, at de fastholder de 
studerende på skolen i ”fritimerne”, hvorved skolen får karakter af en ar-
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bejdsplads, hvilket blandt andet efterlyses blandt nogle af CVU Øresunds 
studerende.     
 
Niveau og arbejdsbyrde 
 
Blandt frafaldsårsager næves ofte et for stort arbejdspres, at studiet er svært 
etc. men også det modsatte gør sig gældende, nemlig at studiet ikke opfat-
tes som udfordrende nok.  
 
Et af ankepunkterne, der til dels hænger sammen hermed, er en for ujævn 
arbejdsbyrde hen over semestrene og studiet som helhed.  
 
For at imødegå dette er det ved JCVU besluttet, at underviserteamene skal 
søge at koordinere afleveringer af øvelsesrapporter, således at de studeren-
de skal aflevere en nogenlunde ens mængde rapporter pr. uge. Erfaringen 
er, at koordineringen virker i starten og slutningen af et semester, mens det 
halter mere halvvejs inde i semestrene.  
 
Ved at koordinere opgavernes aflevering spredes tilbagemeldingerne fra 
opgaverne ligeledes, hvilket alt andet lige skulle gøre det enklere at anvende 
tilbagemeldingerne som et pædagogisk redskab og til en strømpil for de stu-
derende om, hvor de står fagligt. 
 
Endelig søger JCVU at nedbringe timetallet til ca. 20 timer/uge gennem en 
timereduktion på 1. og 2. semester. Timetalreduktionen er tildels opnået i 
2007.  
 
Anbefaling: Ved indførelse af modulstruktur på uddannelsen vil en del af 
skismaet med de store faglige og ambitionsmæssige forskelle de studeren-
des imellem kunne løsnes op gennem at tilbyde en så høj grad af valgfrihed 
som muligt, så de studerende kan tilrettelægge og tone deres uddannelse 
efter ambitionsniveau, fagligt niveau og færdigheder. En sådan valgfrihed vil 
efter projektgruppens opfattelse kunne kombineres med en deling af de stu-
derende på de enkelte fag/moduler efter niveau og ambitioner på netop det 
fag/modul. Tiltag der formentlig bør kombineres med faglig og pædagogisk 
vejledning af den enkelte studerende enten via mentorordning, studievejled-
ning eller lignende.   
 
2.8. Forhold mellem teori og praktik 
 
Af AKFs undersøgelse af sygeplejerskeuddannelsen (kilde 1) fremgår det, at 
de studerende ved sygeplejeuddannelsen har behov for forskellige indsats 
afhængig af om de studerende er teoretisk eller praktisk orienteret. Ikke 
mindst ser det ud til, at en synliggørelse af professionen i undervisningen og 
klare udmeldinger om forventninger og krav betyder en del i forhold til de 
mere praktisk orienterede studerendes fastholdelse på studiet. Det er pro-
jektgruppens opfattelse, at der på alle tre skoler gøres en hel del i den sam-
menhæng, så det skønnes ikke nødvendigt med yderligere anbefalinger på 
dette område ud over en fortsat fokus herpå fra skolernes side.  
 
Samtidig tyder meget på, at netop professionens praktiske arbejdsfelt kan 
være an kilde til frafald, når ”bordet fanger” i praktikperioderne, hvorfor det 
ikke er hensigtsmæssigt, hvis der går for lang tid (pt. et studieår) før de stu-
derende for alvor præsenteres for arbejdet ved hospitalslaboratorierne. De 
studerende ved JCVU, der ophører på uddannelsen i løbet af eller kort efter 
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3. semester (praktiksemestret), har udtrykt, at praktikken bør være placeret 
tidligere, så SU-klip ikke bruges i 1½ år, før de studerende får et konkret 
indtryk af professionens arbejdsfelter. De studerende kunne i den forbindel-
se ønske sig et længerevarende (dvs. mere end de nuværende 1-2 uger) 
praktikforløb – med patientkontakt - tidligt i studiet. 
 
I forbindelse med den igangværende revision af uddannelsen planlægges 
der med praktik i samtlige moduler og således også i det første, introduce-
rende modul, hvor der vil komme til at ligge en del praktik. I tråd med dele af 
MVU-rådets anbefalinger (kilde 11) anbefaler projektgruppen, at der gives en 
grundig introduktion til hvert moduls praksisophold og at der eventuelt op-
rettes ”mødesteder”, hvor nye og gamle studerende samt ikke mindst fær-
diguddannede bioanalytikere kan komme i dialog om studiet og den profes-
sion, der uddannes til. Endelig vil det formentlig styrke uddannelsens te-
ori/praksis- sammenhæng og hindre frafald, såfremt der kom fokus på mu-
lighederne for studierelevant erhvervsarbejde.  

 
2.9. Eksaminer 
 
En af de helt store frafaldsårsager er, at den studerende dumper til eksa-
men, og risikoen for frafald skønnes at være størst umiddelbart efter, den på 
pågældende er dumpet – det vil sige i ventetiden frem til reeksaminationen.   
 
Ved JCVU er det opgjort, at såfremt de studerende opfordres til at tage 
kontakt til studevejledning (med henblik på hjælp i form af deltagelse i støt-
tetimer mv.) umiddelbart efter de er dumpet, vil stort set alle tage kontakt, 
mens kun halvdelen tager kontakt, såfremt opfordringen kommer senere.  
 
Projektgruppen vil derfor anbefale, at skolerne sørger for en hurtig og direkte 
kontakt til de studerende, der dumper, og at denne kontakt i første omgang 
går via studievejleder, der gennemfører en systematisk samtale med den 
studerende med henblik på at afdække årsagerne til, at den pågældende er 
dumpet og mulighederne for at hjælpe i forbindelse med reeksamination. (Jf. 
tillige anbefalingerne herom kilde 12 kap.3 og 4)   
 
Da der på alle tre skoler gives en eller anden form for støtte til de stude-
rende, der dumper i form af målrettet en studiecafe, støttetimer, workshops 
o.lign, skal projektgruppen anbefale, at studievejlederen - ud over at tale 
generelt med den studerende om eksamenslæsning, repetition mv. og 
hjælpe den studerende til at finde det rette tilbud - også sørger for at doku-
mentere indsatsen, således at tilbuddene kan evalueres i forhold til effekt og 
ressourceforbrug.  
 
Et eksempel herpå kan være, at det ved JCVU blandt andet er konstateret, 
at tilbud om frit at kunne bruge i alt 5-6 timer hos de undervisere, den stude-
rende gerne vil repetere hos har vist, at de studerende, der har taget imod 
tilbudet, er bestået ved den efterfølgende reeksamen, hvorimod nogle af de 
studerende, der ikke har brugt støttetimerne, er dumpet igen. En nøjere vur-
dering af effekten på baggrund af specifik optælling over tid vil kunne kvalifi-
cere indsatsen yderligere. 
  
Endelig skal projektgruppen anbefale, at der på tværs af uddannelserne 
iværksættes et projekt med det formål at udrede pædagogiske og faglige 
sider af forskellige eksamensformer set i forhold til dumpeprocenter, ind-
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gangskompetencer og studieegnethed i øvrigt jf. anbefalingerne nedenfor 
afsnit 4.0. og kilde 12 kap.4 
 
I projektet kunne det også overvejes, hvorvidt der skulle indføres differentie-
rede prøveformer, således som det anbefales i forhold til gymnasierne (kilde 
2) eventuelt i stedet for – eller sideløbende med – de tilbud der pt. er for to-
sprogede (forlænget eksamenstid). Et tilbud der skønnes at have en god 
effekt men som samtidig udskiller grupper af studerende ud fra deres kultu-
relle baggrund eller sprogkundskaber, hvilket anbefales i forhold til gymnasi-
erne (kilde 2) men betragtes som problematisk af de studerende, der indgår i 
CVU Øresunds undersøgelse ”Sundhedsvidenskabeligt undervisningsmiljø 
med kulturel rummelighed” (kilde 4 side 39)  
  

 

3. Kulturel rummelighed på bioanalytikeruddannelsen 
 
Ved CVU Øresund er 35- 40% de studerende flerkulturelle på JCVU 22-35% 
og på CVU Syd 27 %.. 
 
CVU Øresund har gennemført en undersøgelse om ”Sundhedsvidenskabe-
ligt undervisningsmiljø med kulturel rummelighed” (kilde 4). 
 
I rapporten (kilde 4) fra undersøgelsen peges der på en række faktorer, der 
– set med de flerkulturelle studerendes øjne – gør bioanalytikeruddannelsen 
til en god uddannelse, nemlig ( s.39):  

� Skolen er hyggelig 
� Lærerne underviser gennemgående godt 
� Skolen sender signaler om, at alle er velkomne 
� Det er mere almindeligt at være flerkulturel på denne uddannelse 

end på andre  
 

For at fremme det rummelige studiemiljø – og dermed mindske frafald – pe-
ger undersøgelsen (s.42) på en række tiltag, der kan iværksættes fra skoler-
nes side. Tiltag der - såfremt man ønsker at imødekomme de flerkulturelle 
studerendes ønsker - bør/skal være vendt mod samtlige studerende og ikke 
mod grupper af studerende valgt ud fra deres kulturelle baggrund eller 
sprogkundskaber (s.39). 
 
Selv om tiltagene til dels overlapper de øvrige tiltag, som er oplistet i nærvæ-
rende rapport om frafald og fastholdelse, har projektgruppen valgt at medta-
ge dem, idet de kan give et samlet billede af, hvilke initiativer og tiltag der 
har betydning for de flerkulturelle studerendes studietilfredshed og dermed 
også for deres lyst til at gennemføre studiet.    

 
 Velkomst til uddannelsen 

• Opmærksomhed på hvilket billede uddannelsen giver af sig 
selv udadtil 

• Sætte en tekstboks ind på hjemmesiden, som fortæller om 
hvilke værdier Bioanalytikeruddannelsen lægger vægt på, det 
kunne være: Gensidig respekt, aktive studerende, kulturel 
åbenhed osv. 

 
Et fælles introduktionsforløb den første uge af uddannelsen, som er 
rettet mod 
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• Teambuilding 
• Introduktion til professionen 
• Kommunikation 
• Gruppedynamik 
• Opbygning af rummelige læringsfællesskaber 
• Sociale aktiviteter  

 
Etablere konsensus omkring tværkulturel forståelse – gensidig respekt 
og åbenhed som grundlæggende værdier i uddannelsen 

• Til inspiration for personalet at invitere en ekspert på området 
til at holde et oplæg  

• Målsætning om flerkulturel sammensætning af gruppen af un-
dervisere 

 
Gruppedannelse og gruppedynamik  

• Efteruddannelse af undervisere i anerkendende pædagogik, 
gruppedynamik og konfliktløsning 

• Skolen udarbejder fælles normer for gruppedannelse, herun-
der kriterier for gruppernes sammensætning og levetid 

 
Kemi 

• Tilbud om introduktionskursus i kemi af 14 dages varighed, før 
studiestart, rettet mod studerende med kemi på c-niveau (2-3 
år gammel) eller optagne med ikke så gode eksamenskarakte-
rer i Kemi 

 
Vejledning, støtte og hjælp  

• Lektiecafé 1 – 2 gange om ugen, hvor man kan få hjælp til 
kemi, cellebiologi, rapportskrivning, litteratursøgning osv. 

• Flerkulturelle studerende som ”studievejleder” og rollemodel 
 
DSR 

• Målsætning om - og plan for - flerkulturel sammensætning af 
DSR 

• Planlægning af sociale aktiviteter, som f.eks. fællesspisning, 
hvor man medbringer en ”nationalret” 

 
 
4. Indsigt og viden om frafald.  
 
I overensstemmelse med MVU-rådets udmelding (kilde 11) er det projekt-
gruppens opfattelse, at der generelt er behov for nærmere analyse af og en 
bredere indsigt i frafaldsmønstre og årsager til frafald på professionsbache-
loruddannelserne. 
 
For bioanalytikeruddannelsens vedkommende anbefaler projektgruppen, at 
der  

 centralt gives mulighed for udtræk af detaljerede, statistiske oplysninger 
og beregninger og 

 i anknytning til MVU-rådets anbefalinger overvejes, om der er behov for 
et sikrere datagrundlag vedrørende frafaldets karakter, og at der i givet 
fald iværksættes en kortlægning og analyse af frafaldet, herunder 

 hvorvidt der kan konstateres sammenhæng mellem praktikophold og 
tidspunkt for frafald 
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 hvorvidt der kan konstateres sammenhæng mellem frafald og alder, 
køn, adgangsgrundlag, karakterer generelt, karakterer i nøglefag etc. 

 hvorvidt og i givet fald på hvilken måde uddannelsernes organisering 
påvirker de unges frafald (kvalitativ analyse) 

 hvorvidt og i givet fald hvordan eksamensformerne påvirker 
dumpeprocent og frafald 

 forskellige tiltags effekt på frafaldet 
 
Ad. Mulighed for udtræk af detaljerede, statistiske oplysninger. 
 
Som anført i afsnit 1.1. var det ikke muligt for projektgruppen at tilvejebringe 
sammenlignelige opgørelser over frafald mv. ud fra eksisterende statistisk 
materiale.  
 
Med henblik på at få et overblik over frafaldets omfang og karakter var et 
naturligt udgangspunkt for projektgruppen at søge oplysninger i de bereg-
ninger, som i henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed i videregå-
ende uddannelser offentliggøres af Undervisningsministeriet på baggrund af 
indberetningerne fra skolerne (se bilag 4). 
 
Imidlertid findes disse officielle, beregnede nøgletal alene for JCVU og CVU 
Øresunds vedkommende (bortset fra opgørelse over afbrudstid), og tallene 
har endvidere har den svaghed i nærværende sammenhæng, at de ikke kan 
anvendes til at udlede viden om frafald i forhold til bestemte årgange af på-
begyndte hold, idet beregningsgrundlaget er samtlige studieårgange i et 
tværsnitsår. 
 
Input til statistikken er således alle bevægelser i uddannelsessystemet i pe-
rioden 1. oktober til 30. september (tværsnitåret), og beregningsgrundlaget 
udgøres af samtlige studieårgange, der i løbet af tværsnitsåret er i gang med 
uddannelsen.  
 
Hvor fordelen ved tværsnitsberegningerne er, at de er udtryk for adfærden i 
et enkelt år på samtlige årgange, og dermed blandt andet kan være et nyttigt 
økonomisk prognoseredskab, er tallene mindre anvendelige i projektgrup-
pens sammenhæng. Dette skyldes, at vurderinger af frafaldets karakter på 
de enkelte skoler og på tværs af skolerne kræver mulighed for at registrere 
og analysere frafald og fastholdelse i forhold til andre variable for det enkelte 
hold/årgang så som eksempelvis holdstørrelser, særlige tiltag for holdet, 
alders- eller kønsmæssige sammensætning af holdet etc.  
 
Projektgruppen havde med andre ord behov for forløbsdata med mulighed 
for detaljerede nedslag på studieadfærden over tid for identificerbare grup-
per af studerende – typisk et hold eller en årgang.   
 
Ved skolerne er der ind imellem og med varierende detaljeringsgrad foreta-
get forløbsundersøgelser for så vidt angår ”rå” frafaldstal (frafald pr. seme-
ster). Disse undersøgelser har været baseret på resultater fremkommet ved 
manuelle beregninger af frafald pr. hold.  
 
Såfremt sådanne undersøgelser skal være retvisende - også i forhold til op-
gørelser af frafaldsårsager mv. – vil de selvsagt være meget ressourcekræ-
vende for især de store skoler at gennemføre manuelt som en løbende stan-
dard. Eksempelvis skal det være muligt at udskille positivt frafald som ek-
sempelvis barsel, overgang til anden uddannelsesinstitution med samme 
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uddannelse mv. samt at tage højde for merit, orlov, ind- og udgående stude-
rende mv. Den relativt detaljerede undersøgelse opgørelse fra JCVU var af 
samme grund foretaget i forbindelse med en større frafaldsanalyse (kilde 7) 
og ikke som led i en standardprocedure. 
 
Generelt må det derfor konkluderes, at der pt. mangler realistiske mulighe-
der for at foretage løbende, detaljerede forløbsundersøgelser på den enkelte 
institution og på tværs af skolerne, hvilket ellers kunne give et godt grundlag 
for sammenlignelige forløbsanalyser, analyser af frafaldsmønstre og æn-
dringer heri, evaluering af tiltag mv.. 
 
Projektgruppen skal derfor tilkendegive, at de nuværende tværsnitsbereg-
ninger fra undervisningsministeriet ikke er tilstrækkelig baggrund for analyse 
i en frafalds- og fastholdelsessammenhæng og derfor anbefale, at der i SIS-
systemet åbnes for en tilgængelig og enkel mulighed for direkte indhentning 
af data om frafald i forhold til bestemte årgange af påbegyndte hold.  

Det vil sige, at det anbefales, at det via SIS bliver muligt at følge udgangs-
population i en årrække med registreringer af hændelser som frafald, fuldfø-
relser o.lign. Gennemførselsprocenten på en given uddannelse kan ved 
hjælp heraf så findes som den andel af de påbegyndte på en årgang, der 
fuldfører, og andre nøgletal kan anvendes på lignende vis  

Sådanne oplysninger vil være meget nyttige eksempelvis i forbindelse med 
uddybende kvalitativ dataindsamling f.eks. til evaluering af, hvorvidt speci-
fikke tiltag til nedbringelse af frafaldet har haft den ønskede effekt og hvorfor. 

Projektgruppen vil endelig anbefale, at der i den forbindelse også arbejdes 
med en indkredsning af en fælles definition af begrebet frafald eksempelvis 
med udgangspunkt i diskussionen heraf i evalueringsinstituttets brugerhånd-
bog fra 2002 vedrørende frafaldsundersøgelser.  

Ad kortlægning og analyse af frafaldet 

Projektgruppen har i sit arbejde måtte konstatere, at der ud over oven-
nævnte statistiske problemer - også mangler dokumenteret, specifik viden 
om frafaldsårsagerne på bioanalytikeruddannelsen forstået derhen, at der på 
den ene side eksisterer en række væsentlige data, men at disse på den an-
den side ikke er systematisk og ensartet indhentet og derfor alene kan give 
fingerpeg om, hvor problemerne ligger. 

Selv om disse fingerpeg er vigtige, er det ikke for nuværende muligt konkret 
at måle og sammenligne de forskellige tiltags virkninger, fordi startgrundlaget 
ikke i alle tilfælde er kendt eller sammenligneligt. Såfremt der iværksættes et 
projekt af denne art ville det formentlig være formålstjenligt om analysen 
omfattede flere professionsbacheloruddannelser, således at der (efterføl-
gende) kunne foretages sammenligninger og muligvis også etableres kryds-
analyser ved studieskift mellem uddannelserne.    

Af regeringens globaliseringsstrategi (kilde 12 kapitel 4, afsnit 4.2) fremgår 
det, at der skal etableres et strategisk forskningsprogram under det strategi-
ske forskningsråd om uddannelse, og at dette program blandt andet på et 
kvantitativt grundlag skal undersøge frafaldsproblematikkerne og ”skabe 
mere viden om, hvad der virker og hvad der ikke virker i alle dele af uddan-
nelsessektoren”. Forskningen skal ”styrke videngrundlaget for alle aktører i 
uddannelsessektoren”, og vil som sådan være et interessant program for 
bioanalytikeruddannelsen at følge eller eventuelt deltage i. 
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