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Region Midtjylland står over for en mangel på faglært 

arbejdskraft inden for velfærdsområdet, og vi har brug for, at vi i 

fællesskab bidrager til løsningen. HF og VUC ser sig som en 

vigtig leverandør af studerende på området, og samarbejdet 

med VIA University College skal bidrage til bedre overgange, 

fælles indsatser og øget kvalitet i de HF-fagpakker, der peger 

direkte ind i velfærdsuddannelserne.  

 

Denne rapport er udarbejdet i tæt samarbejde mellem VIA 

University College og ni HF- og VUC-skoler i Region Midtjylland.   

VIA College University har leveret indledende data på et niveau, 

der muliggør dybere undersøgelser af mønstre og tendenser. 

Med rapporten er det lykkedes at afdække frafaldsårsager og 

mønstre for den målgruppe, uddannelsesinstitutionerne 

samarbejder om.  

 

Et af de første resultater af et formaliseret samarbejde mellem 

skolerne var et indblik i data og mønstre hos studerende på VIA 

med en HF- og VUC-baggrund. De første data gav anledning til 

at undersøge frafaldsårsager blandt VIA-studerende, der 

kommer fra HF og VUC.  

 

Region Midtjylland har finansieret forskningsprojektet og har 

vist stor interesse for styregruppens samarbejde og de 

indsatser, der kan bidrage til, at der er flere studerende, der 

gennemfører - særligt på velfærdsuddannelserne. 

 

En stor tak til Region Midtjylland for midlerne til at kunne 

gennemføre arbejdet og en stor tak til forskningsenheden på 

VIA College University for en rapport, der giver mulighed for 

nye indsatser, der skal sikre at flere studerende lykkes med at 

gennemføre et studie på de uddannelser, HF og VUC leverer til. 

Rapporten bliver en vigtig brik i samarbejdet mellem de ti 

uddannelsesinstitutioner fremadrettet og skal uden tvivl indgå i 

den nationale vidensdeling på området. 
 

På vegne af styregruppen,  

Lena Søllingvraa Lindblad 
Rektor, Randers HF og VUC 
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VIA har siden begyndelsen af 2021 taget del i et formaliseret 

samarbejde med de ni VUC’er i Region Midtjylland (Herning HF 

og VUC, Horsens HF & VUC, Randers HF & VUC, Skanderborg-

Odder Center for uddannelse, Skive-Viborg HF & VUC, TH. 

LANGS HF & VUC, VUC Djursland, VUC Holstebro-Lemvig-

Struer samt Aarhus HF & VUC). Samarbejdet har bl.a. haft fokus 

på to centrale, tværgående problemstillinger, dels at 

ansøgerantallet til VIA fra VUC-institutionerne gennem en 

årrække har været vigende, og dels at gruppen af VIA-

studerende med HF-VUC-baggrund lider under et højt frafald. 

Nærværende undersøgelse beskæftiger sig med den 

sidstnævnte af disse to problemstillinger.  

 

At denne problemstilling er central er oplagt. Frafald er såvel 

for enkeltindivider, uddannelsesinstitutioner og samfunds-

økonomien et stort problem, og i lyset af de seneste, 

foruroligende lave, ansøgningstal til velfærdsuddannelserne er 

spørgsmål vedrørende frafald og fastholdelse om muligt trådt 

endnu højere op på både den politiske og institutionelle 

dagsorden. Frafald er imidlertid også et komplekst og mange-

facetteret fænomen, som trods mange års opmærksomhed fra 

forskere, politikere, uddannelsesverdenen og øvrige 

interessenter stadig undslår sig enkle svar og løsninger. 

 

Det blev med dette udgangspunkt besluttet at undersøge 

årsager til frafaldet blandt VIA-studerende med HF-VUC-

baggrund nærmere. Formålet hermed skulle ikke mindst være i 

samarbejde at kunne iværksætte målrettede initiativer for at 

øge fastholdelsen efter overgangen fra HF på VUC til VIA. Det 

blev ligeledes besluttet, at undersøgelsen først og fremmest 

skulle basere sig på en litteraturgennemgang samt kvalitative 

interviews og dermed fungere som supplement til allerede 

eksisterende kvantitative studier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På denne baggrund blev følgende todelte undersøgelses-

spørgsmål formuleret:  

 

1) Hvilken viden om frafald fra 
professionsbacheloruddannelser i almindelighed, og for 
studerende med HF som adgangsgrundlag i særdeleshed, kan 
der identificeres i litteraturen?  
 
2) Hvad oplever tidligere studerende med HF som 
adgangsgrundlag selv som afgørende for deres beslutning om 
frafald fra udvalgte professionsbacheloruddannelser i VIA? 
 

Af ressourcemæssige årsager blev det ligeledes besluttet at 

lave nogle skarpe undersøgelsesmæssige afgrænsninger. 

Selvom højt frafald blandt studerende med en HF-VUC-

baggrund fra VIAs uddannelser er en generel problemstilling, 

blev det på baggrund af undersøgelsens beskedne omfang 

besluttet at begrænse den empiriske undersøgelse til blot to 

udvalgte uddannelser. Det var i den forbindelse oplagt at 

fokusere på VIAs store velfærdsuddannelser, der af mange 

årsager aktuelt påkalder sig stor opmærksomhed, og det var 

ligeledes oplagt at sikre at såvel det sundhedsvidenskabelige 

som det pædagogiske område blev dækket.  

 

Valget faldt med dette udgangspunkt på sygeplejerske- og 

pædagoguddannelserne. Disse uddannelser er imidlertid ikke 

udvalgt, fordi de har særligt store frafaldsudfordringer, men 

snarere fordi de dels repræsenterer et meget stort antal 

studerende og dels dækker to relativt forskellige 

uddannelsesområder. Det er hermed forventningen, at de 

tværgående fund, som undersøgelsen fremhæver, også vil have 

en vis relevans for en bredere gruppe af uddannelser end netop 

disse to. Grundet undersøgelsens beskedne omfang bør 

sådanne generaliseringer dog foretages med forsigtighed.      

 

Undersøgelsen kom med dette udgangspunkt til at bestå af to 

hovedelementer, dels et litteraturstudie og dels en 

interviewundersøgelse. I tillæg til de to hovedelementer blev 

der også udarbejdet en kort kvantitativ rammesætning af 

undersøgelsen. Nedenfor fremdrages hovedfund fra hver af 

disse elementer.  

 
  

RESUMÈ 
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KVANTITATIV RAMMESÆTNING SAMT 
REDEGØRELSE FOR SÆRLIGE KARAKTERISTIKA 
VED HF-VUC-STUDERENDE 
Som understreget ovenfor tog undersøgelsen som helhed sit 

afsæt i et formaliseret samarbejde mellem VIA på den ene side 

og de ni midtjyske VUC’ere på den anden. Fokus var derfor i 

udgangspunktet på tidligere HF-studerende fra netop disse 

institutioner. Det var imidlertid hverken i litteraturgennem-

gangen eller i udvælgelsen af interviewrespondenter muligt at 

gennemføre undersøgelsen med så snævert et fokus. Der blev 

derfor truffet et valg om at anlægge et lidt bredere fokus på 

studerende med HF som adgangsgrundlag, uanset hvilken type 

HF-institution, der var tale om. Dette valg blev på den ene side 

truffet af nødvendighed, men på den anden side også 

legitimeret af en kvantitativ analyse af frafaldsmønstre.  

 

Denne kvantitative analyse understregede på den ene side 

tydeligt relevansen af at se nærmere på frafald blandt 

studerende med en HF som adgangsgrundlag. Det blev her 

observeret, at studerende med en HF-baggrund i almindelighed 

og HF-enkeltfag i særdeleshed har væsentlig højere frafalds-

procent end studerende med andre typer af adgangsgivende 

eksaminer. Dette gælder såvel på tværs af alle VIAs 

professionsbacheloruddannelser som specifikt for de to 

uddannelser, der udgør fokus for denne analyse.  

 

Den kvantitative analyse viste dog på den anden side også, at 

der tilsyneladende kun er helt marginale forskelle i frafalds-

omfanget mellem studerende med en HF-baggrund fra en af de 

ni midtjyske VUC’ere og studerende med en HF-baggrund fra 

andre institutioner (som dog også omfatter VUC-institutioner 

fra de øvrige regioner). Med udgangspunkt i disse fund virker 

det rimeligt at antage, at den viden, der i denne undersøgelse 

genereres om frafaldsårsager for tidligere HF-studerende 

generelt, også vil have høj relevans for de specifikke VUC-

institutioner, der dannede afsæt for undersøgelsen. 

 

Der blev i forlængelse heraf ligeledes fokuseret på særlige 

karakteristika ved studerende med HF-baggrund, der generelt 

må betegnes som en relativt udsat gruppe. Ifølge tidligere 

undersøgelser ligger HF-studerende i gennemsnit mellem 2 og 

3 karakterer under de øvrige gymnasie-uddannelser; forældrene 

til HF-studerende har generelt markant lavere uddannelse end 

studerende på øvrige gymnasieformer; og forældre til HF-

studerende har ligeledes markant lavere indkomst end 

studerende på øvrige gymnasieformer (Rambøll & EVA, 2022).  

 

I forlængelse heraf viser registerundersøgelser (EVA, 2015), at 

en stor gruppe af HF-studerende havde afbrudt en eller flere 

ungdomsuddannelser tidligere, samt at den typiske HF-

studerende ved studiestart i gennemsnit er 2 år ældre end den 

typiske gymnasieelev. Dette fordeler sig imidlertid forskelligt, 

idet HF-studerende ved et VUC i gennemsnit er halvandet år 

ældre end HF-studerende ved en HF, der er placeret sammen 

med andre gymnasiale uddannelser (Rambøll & EVA, 2020). 

 

Der tegnes endvidere i litteraturen et billede af HF-studerende 

med en hyppig forekomst af udfordringer som sygdom, 

personlige problemer og sociale udfordringer. VUC-institutioner 

udfylder derfor en central opgave med at give en ny 

uddannelsesmæssig chance til studerende, der ellers har mødt 

vanskeligheder i uddannelsessystemet. At netop denne gruppe 

studerendes forudgående veje gennem uddannelsessystemet, 

således ofte har været præget af brud og mindre gode 

oplevelser, er væsentligt at have i baghovedet, når det 

efterfølgende overvejes, hvordan der kan arbejdes med 

fastholdelse på videregående uddannelser. 

 

FUND FRA LITTERATURGENNEMGANGEN 
Hvad angår viden fra litteraturen, er det tydeligt, at mængden 

af litteratur om frafald er stor. Det er imidlertid også tydeligt, at 

mængden af litteratur om frafald fra professionsbachelor-

uddannelser med disses særlige karakteristika med både 

undervisning og praksislæring er begrænset. Endelig er det 

også påfaldende, at litteratur om frafald for studerende med 

HF-baggrund, både specifikt for professionsbachelor-

uddannelser og generelt for videregående uddannelser, er 

nærmest ikkeeksisterende. Det gælder både teoretisk 

orienteret litteratur og empiriske undersøgelser. 

 

Der er således et betydeligt videnhul i litteraturen om frafald, 

når det kommer til spørgsmålet om studieadfærd for 

studerende med HF-baggrund. Litteraturen har indtil videre 

først og fremmest konstateret, at HF-baggrund er en væsentlig 

risikofaktor for frafald, men har ikke undersøgt 

sammenhængen empirisk. Med denne undersøgelse har vi 

taget et af de første små skridt mod at fylde dette videnhul, 

velvidende at nærværende undersøgelse pga. sit omfang har 

begrænset udsigelseskraft. 

 

I fraværet af litteratur, der behandler frafald fra professions-

uddannelser og frafald af studerende med HF-baggrund mere 

specifikt, står undersøgelsen på viden fra den bredere litteratur 

om årsager til frafald fra videregående uddannelser internatio-

nalt og nationalt. Særligt den internationalt anerkendte 

frafaldsforsker Vincent Tintos begreber om faglig integration 

og social tilknytning samt den danske bearbejdelse af disse har 

haft betydning for undersøgelsens analyser og diskussioner. 

Her forklares centrale begrundelser for frafald med manglende 

faglig integration, dvs. både tilliden til at kunne klare sig fagligt 

på uddannelsen og identifikationen med uddannelsen (og i 
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dette tilfælde den profession, uddannelsen retter sig mod) 

samt med manglende social tilknytning, dvs. oplevelsen af 

tilhørsforhold og betydning for andre på uddannelsen. 

Endvidere forstås frafaldsprocessen som udstrakt i tid og som 

et komplekst sammenspil af mange-artede faktorer på 

samfundsmæssigt niveau, institutions-niveau, 

uddannelsesniveau, relationelt niveau og individuelt niveau. 

 

FUND FRA INTERVIEWUNDERSØGELSEN 
De tidligere studerendes oplevelser af frafald blev undersøgt 

gennem 14 kvalitative interviews med 7 tidligere studerende på 

pædagoguddannelsen med HF-baggrund og 7 tidligere 

studerende på sygeplejerskeuddannelsen ligeledes med HF-

baggrund. Interviewene gennemførtes med udgangspunkt i 

litteraturgennemgangens pointer om faglig integration og 

social tilknytning. For at opnå et tilstrækkeligt stort antal 

mulige respondenter var det som beskrevet ovenfor nødvendigt 

at se på studerende med HF-baggrund generelt, da et snævert 

fokus på frafaldne studerende med baggrund fra en af de ni 

midtjyske VUC’ere ville resultere i for lille en population til, at 

det ville være muligt at rekruttere det ønskede antal 

respondenter. 

 

Analysen af de 14 interviews viste med dette udgangspunkt, at 

de studerende ikke selv forbinder deres frafald fra VIAs 

uddannelser med det forhold, at de har en HF-baggrund.  

I stedet gav de alle udtryk for stor tilfredshed med deres HF og 

følte generelt, at de med HF som adgangsgrundlag havde et 

udmærket fagligt udgangspunkt for den videregående 

uddannelse. Alle følte sig i det store hele udmærket rustet til en 

videregående uddannelse gennem deres HF-forløb. 

 

Ligeledes oplevedes mødet med det faglige og med VIAs 

undervisere generelt godt. Selvom det faglige stof kunne være 

svært og læsemængden stor, var der en overordnet tilfredshed 

med og anerkendelse af VIAs undervisere og muligheden for 

faglig feedback undervejs – begge dele er, ifølge litteraturen, 

vigtige elementer i at opleve en god faglig integration. 

 

De 14 informanter oplevede derimod først og fremmest 

udfordringer i forhold til tre andre kategorier: praktikken 

undervejs, den sociale tilknytning og personlige problemer. 

Hvad angår praktikken, viste analysen og diskussionen at 

udfordringer med at forstå, hvad forventningerne til den 

studerende i praktikken var, oplevelser af travlhed og stress 

samt oplevelser af chok og traumer, bidrog til af-identifikation 

med professionen og endelig til beslutning om frafald. 

 

Hvad angår det sociale, viste analysen og diskussionen, at 

oplevelser af dårlig social tilknytning i form af kulturforskelle og 

social eksklusion bidrog til faglig desintegration og endelig til 

beslutning om frafald. 

 

Hvad angår personlige problemer, viste analysen og 

diskussionen, at studerende med HF-baggrund i højere grad 

kommer med psykiske og sociale udfordringer, at disse 

personlige problemer i alle informanternes tilfælde har 

manifesteret sig inden begyndelsen på VIA-uddannelsen, og at 

de personlige problemer samvirker komplekst med sociale 

problemer og praktikproblemer under uddannelsen. Endelig 

peger fundene på at disse komplekse udfordringer formentlig 

primært vil kunne løses gennem fintmaskede, håndholdte og 

individuelle indsatser. 

 

Undersøgelsens påvisning af kompleksiteten og manglen på 

simple svar og løsninger i forhold til at forstå og forebygge 

frafald betyder dog langt fra, at det er en dagsorden, der kan 

nedprioriteres. Tværtimod understreger de helt aktuelle, 

særdeles lave ansøgningstal til netop sygeplejerske- og 

pædagoguddannelserne, at behovet for at arbejde systematisk 

med fastholdelse i dag fremstår stærkere end nogensinde 

tidligere. 

 

BEGRÆNSNINGER OG FORBEHOLD 
Afslutningsvis skal der knyttes nogle få kommentarer til 

undersøgelsens begrænsninger. Disse knytter sig først og 

fremmest til analysens omfang. Ideelt set ville det med et 

større studie have været muligt at foretage en mere systema-

tisk udvælgelse af respondenter, der ville gøre det muligt at 

drage sammenligninger på tværs af eksempelvis alder, køn og 

uddannelsessted. Dette var desværre ikke muligt i nærværende 

studie, hvor vi i stedet måtte operere med mere heterogene 

grupper. Ikke desto mindre viste der sig på en række punkter 

overraskende enslydende fortællinger, som der er redegjort for 

ovenfor. Det begrænsede materiale tilsiger dog under alle 

omstændigheder, at der bør drages forsigtige konklusioner. Det 

skal ligeledes understreges her, at der er gået mellem 3 

måneder og halvandet år mellem informanternes frafald og 

interviewene med dem. Det, vi lytter til og fortolker på, er derfor 

en retrospektiv konstrueret fortælling om, hvad der forårsagede 

beslutningen om frafald. 

 

Tilsvarende begrænsninger gør sig gældende for litteratur-

studiet, hvor det både af praktiske og ressourcemæssige 

årsager var umuligt at gennemføre en fuldt udfoldet syste-

matisk litteratursøgning. Der kan derfor være relevante studier, 

som vi ikke er stødt på. Som der er redegjort for i rapportens 

metodeafsnit afsnit 2, har vi dog valideret vores 

litteraturudvælgelse gennem forespørgsler til danske eksperter 

inden for frafaldsforskningen. 
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1.1 BAGGRUND 
VIA har siden starten af 2021 taget del i et formaliseret 

samarbejde med de ni VUC’ere i Region Midtjylland (Herning HF 

og VUC, Horsens HF & VUC, Randers HF & VUC, Skanderborg-

Odder Center for uddannelse, Skive-Viborg HF & VUC, TH. 

LANGS HF & VUC, VUC Djursland, VUC Holstebro-Lemvig-

Struer samt Aarhus HF & VUC).  

 

Der blev fra starten opstillet en række målsætninger for 

samarbejdet, herunder ønsket om at bidrage til øget oplysning 

om VIAs uddannelser i Region Midtjylland samt ønsket om at 

iværksætte en målrettet information om og brobygning til de 

uddannelser, der aktuelt er underansøgt. Ligeledes blev der fra 

starten af samarbejdet rettet opmærksomhed mod to centrale 

problemstillinger af fælles interesse, dels at ansøgerantallet til 

VIA fra VUC-institutionerne gennem en årrække har været 

vigende, og dels at gruppen af VIA-studerende med VUC-

baggrund lider under et højt frafald. Nærværende undersøgelse 

beskæftiger sig med den sidstnævnte af disse to 

problemstillinger.  

 

Med ovenstående udgangspunkt satte styregruppen for 

samarbejdet mellem VIA og VUC’erne i Region Midtjylland 

allerede i 2021 fokus på det høje frafald blandt studerende på 

VIA med HF-VUC-baggrund. Det skete i første omgang i form 

af en mindre kvantitativt baseret undersøgelse af disse 

studerendes optags- og frafaldsmønstre. I forlængelse heraf 

blev det efterfølgende besluttet at undersøge årsager til 

frafaldet blandt VIA-studerende med HF-VUC-baggrund 

nærmere. Formålet hermed skulle ikke mindst være i 

samarbejde at kunne iværksætte målrettede initiativer for at 

øge fastholdelsen efter overgangen fra HF på VUC til VIA. Det 

blev ligeledes besluttet, at undersøgelsen først og fremmest 

skulle basere sig på en litteraturgennemgang samt kvalitative 

interviews og dermed fungere som supplement til allerede 

eksisterende kvantitative studier.     

 

Styregruppen ansøgte med dette udgangspunkt Region 

Midtjylland om et beløb til at lave en mindre, eksplorativ 

undersøgelse af disse forhold. Beløbet blev bevilget mod 

udgangen af 2021 og det blev herefter besluttet at ét af VIAs  

seks forskningscentre, Forskningscenter for 

uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis, skulle 

forestå undersøgelsen. Undersøgelsen blev gennemført i 

foråret/forsommeren 2022.  

 

Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til statistikkonsulent 

Kim Madsen samt studentermedhjælpere Malene Hertz 

Madsen, Nina Balle og Rikke Pedersen for deres kompetente 

bistand i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen. 

 

1.2. KONTEKST OG 
UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL 
Frafald er såvel for enkeltindivider, uddannelsesinstitutioner og 

samfundsøkonomien et stort problem. Det er imidlertid også et 

komplekst og mange-facetteret fænomen, som trods mange 

års opmærksomhed fra forskere, politikere, 

uddannelsesverdenen og øvrige interessenter stadig undslår 

sig enkle svar og løsninger.  

 

Den internationalt anerkendte frafaldsforsker Vincent Tinto 

peger på, at frafaldets kompleksitet må forstås både fra et 

institutionelt perspektiv og fra den enkelte studerendes 

perspektiv, og at disse perspektiver vil rette fokus mod helt 

forskellige udgangspunkter, erfaringer, forudsætninger og mål. 

Han peger endvidere på, at frafald må forstås som en tidslig 

proces og ikke først og fremmest som en beslutning, der tages 

fra den ene dag til den anden. Snarere vil der være både 

institutionelle faktorer og individuelle faktorer – samt faktorer 

udenfor såvel institutionens som individets kontrol eller 

horisont – som over tid trækker henholdsvis mod fastholdelse 

og mod frafald. Og disse faktorer kan endvidere opleves 

forskelligt fra individ til individ (Tinto, 1993, 2017). En 

undersøgelse som denne må derfor have erkendelsen af den 

store kompleksitet i spørgsmålet om frafald som nødvendigt 

udgangspunkt.  

 

Med nærværende undersøgelse har vi mulighed for at tage de 

første skridt i afdækningen af udfordringen med frafald for 

studerende med HF-baggrund ved dels at undersøge, hvad 

eksisterende litteratur om frafald kan sige om problemet, og 

dels ved gennem et mindre antal interviews at undersøge, 

hvilke oplevelser tidligere studerende med HF-baggrund har 

haft med frafald fra en professionsbachelor-uddannelse i VIA. 

 

 

1 INDLEDNING 
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Med dette udgangspunkt bygges undersøgelsen op omkring 

følgende todelte undersøgelsesspørgsmål:  

 

1) Hvilken viden om frafald fra 
professionsbacheloruddannelser i almindelighed, og for 
studerende med HF som adgangsgrundlag i særdeleshed, kan 
der identificeres i litteraturen?  
 
2) Hvad oplever tidligere studerende med HF som 
adgangsgrundlag selv som afgørende for deres beslutning om 
frafald fra udvalgte professionsbacheloruddannelser i VIA? 
 

1.3. RAPPORTENS OPBYGNING 
Rapporten er på denne baggrund struktureret som følger:  

I afsnit 2 redegøres der for undersøgelsens metoder og data.  

I afsnit 3 følges der herefter op med en kort kvantitativ analyse, 

der først og fremmest fungerer som kontekst for såvel 

litteraturgennemgang som analyse af de gennemførte 

interviews. Disse to dele følger i henholdsvis afsnit 5 og 6. 

Inden da kommer der dog i afsnit 4 en kort redegørelse for 

generelle karakteristika for HF-studerende. Afsnit 7 udfolder 

herefter diskussionen inden der konkluderes og perspektiveres 

i afsnit 8.   
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Undersøgelsen består som beskrevet i indledningen af to 

hovedelementer, dels et litteraturstudie og dels en 

interviewundersøgelse. I tillæg til de to hovedelementer er der 

også udarbejdet en kort kvantitativ rammesætning af 

undersøgelsen.  

 

Det gælder for begge hovedelementer, at der af såvel 

ressourcemæssige som indholdsmæssige årsager har været 

tale om relativt eksplorative tilgange. Ressourcemæssigt 

gælder det, at undersøgelsernes omfang har begrænset 

mulighederne for på baggrund af interviewdata at lave 

systematiske sammenligninger på tværs af grupper baseret på 

karakteristika som alder, køn eller uddannelsessted. Indholds-

mæssigt gælder det, at der kun eksisterer ganske få kvalitative 

studier, som vi har kunnet støtte os til. Det har derfor været 

nødvendigt at gå relativt åbent til opgaven uden klart 

definerede teoretisk eller empirisk baserede forventninger. 

 

Der redegøres i det følgende først for undersøgelsens 

afgrænsning og herunder for det overordnede valg af 

uddannelser. Herefter argumenteres der for de metodiske valg 

truffet omkring udførelsen af de to delstudier samt for 

grundlaget for de kvantitative analyser.   

 

2.1. AFGRÆNSNING AF UNDERSØGELSEN 
Højt frafald blandt studerende med en HF-VUC-baggrund fra 

VIAs uddannelser er en generel problemstilling, der kan 

genfindes på tværs af områder. Grundet denne undersøgelses 

beskedne omfang blev det imidlertid besluttet at begrænse den 

empiriske undersøgelse til blot to udvalgte uddannelser. Det 

var i den forbindelse oplagt at fokusere på VIAs store 

velfærdsuddannelser, der af mange årsager aktuelt påkalder sig 

stor opmærksomhed, og det var ligeledes oplagt at sikre at 

såvel det sundhedsvidenskabelige som det pædagogiske 

område blev dækket.  

 

Valget faldt med dette udgangspunkt på sygeplejerske- og 

pædagoguddannelserne. Som indikeret ovenfor er disse 

uddannelser imidlertid ikke udvalgt, fordi de har særligt store 

frafaldsudfordringer, men snarere fordi de dels repræsenterer 

et meget stort antal studerende og dels dækker to relativt 

forskellige uddannelsesområder. Det er hermed forventningen, 

at de tværgående fund, som undersøgelsen fremhæver, også vil 

have en vis relevans for en bredere gruppe af uddannelser end 

netop disse to - herunder ikke mindst læreruddannelsen, der 

har et betydeligt slægtskab med pædagoguddannelsen, samt 

de øvrige sundhedsuddannelser, der på samme måde har 

slægtskab med sygeplejerskeuddannelsen. Grundet under-

søgelsens beskedne omfang bør sådanne generaliseringer dog 

foretages med forsigtighed.  

 

I tillæg til den uddannelsesmæssige afgrænsning blev der 

ligeledes truffet beslutning om en tidsmæssig afgrænsning. For 

at sikre størst mulig tidsmæssig nærhed til frafaldsbeslut-

ningerne blev det i den sammenhæng besluttet at fokusere på 

studerende med studiestart i enten 2020 eller 2021. Det blev 

vurderet som afgørende, at de frafaldne skulle have såvel 

frafaldsbeslutningen som konteksten for denne i relativt frisk 

erindring. Dette valg medførte imidlertid en anden væsentlig 

udfordring, nemlig at undersøgelsen dermed ramte ind i 

coronaårgangene. Vurderingen var dog, at det første hensyn var 

væsentligere end ønsket om at undgå påvirkning fra 

coronasituationen. Som det vil fremgå af analysen, viste det sig 

efterfølgende - ganske overraskende - at de frafaldne 

studerende generelt tillagde coronasituationen ganske 

beskeden betydning for deres beslutning om frafald.    

 

2.2. LITTERATURSTUDIET 
Litteraturstudiet undersøger hvilken viden der allerede 

eksisterer om frafald af studerende med HF-baggrund fra 

videregående uddannelser og trækker primært på to typer 

litteratur: 

– Teoretiske perspektiver på frafald og frafaldsbetingelser 

hentet i national og international litteratur 

– Empiriske undersøgelser af frafald fra 

professionsuddannelser i VIA, fra professionsuddannelser 

generelt og fra videregående uddannelser i bred forstand. 

Litteraturstudiet dannede efterfølgende grundlag for 

formuleringen af de spørgsmål, der kom til at udgøre 

undersøgelsens interviewguide (se interviewguide i denne 

rapports appendiks). 

 

2 METODE OG DATA 
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Udvælgelsen af litteratur om frafald var betinget af 

begrænsede muligheder for at lave systematiske søgninger i 

internationale databaser om særskilt danske fænomener som 

professionsbacheloruddannelser og HF. I stedet anvendtes en 

såkaldt sneboldssøgning, hvor referencerne i de først fundne 

artikler (fundet gennem en bred søgning i databaser og på 

relevante hjemmesider) og undersøgelser blev gennemgået, og 

hvor der dernæst blev fokuseret på referencerne i disse artikler 

og undersøgelser. Herudfra foretoges valg af primærlitteratur til 

litteraturstudiet. Denne foreløbige viden om relevant litteratur 

til undersøgelsen blev derefter efterprøvet ved kontakt til 

danske eksperter i frafald fra videregående uddannelser. Deres 

input blev endelig integreret i litteraturgennemgangen. 

 

2.3. INTERVIEWUNDERSØGELSEN 
Interviewundersøgelsen blev udført gennem en række 

individuelle, semistrukturerede telefoninterviews af ca. en halv 

times varighed. Omfanget blev af ressourcemæssige årsager 

begrænset til i alt 14 interviews fordelt på syv respondenter fra 

hver af de to uddannelser.  

 

Undersøgelsens semistrukturerede interviewtilgang baserede 

sig på Tanggaard & Brinkmann (2020) og Kvale & Brinkmann 

(2015) og betød i praksis, at vi opstillede nogle temaer, som 

interviewene skulle dække, herunder nogle enkelte indgangs- 

eller opfølgningsspørgsmål, men at rækkefølgen for de enkelte 

temaer og måden, vi spurgte ind til dem på, kunne variere i 

forhold til den konkrete interviewsituation. Der var således 

plads til, at de enkelte interviews kunne gå i forskellige 

retninger, så længe det skete inden for de relevante emner. 

 

Udvælgelse af respondenter 

For at opnå et tilstrækkeligt stort antal respondenter var det 

nødvendigt at se på studerende med HF-baggrund generelt, da 

et snævert fokus på frafaldne studerende med baggrund fra en 

af de ni midtjyske VUC’ere ville resultere i for lille en population 

til, at det ville være muligt at rekruttere det ønskede antal. 

Dette valg blev dog ikke blot truffet af nødvendighed, men var 

også informeret af det kvantitative studie, der præsenteres i 

afsnit 3. Her påvises det, at frafaldsmønstrene er tæt på 

identiske mellem de ni VUC’ere og øvrige HF-institutioner. Der 

er således ikke med udgangspunkt i disse data anledning til at 

antage, at der skulle knytte sig særskilte udfordringer til de 

studerende fra netop denne type institutioner.  

 

Baseret på udtræk fra VIAs studieadministrative enhed viste 

det sig herefter, at antallet af frafaldne studerende med HF-

baggrund fra de to udvalgte VIA-uddannelser udgjorde en 

population på i alt 250 potentielle interviewrespondenter. Som 

forventet viste det sig at være en ganske vanskelig population 

at rekruttere fra, og det var da også nødvendigt at gå igennem 

næsten hele listen for at nå op på det ønskede antal. Af samme 

årsag var det ikke muligt at udvælge respondenter i forhold til 

eksempelvis alder, køn eller uddannelsessted. Det begrænsede 

samlede antal respondenter ville dog under alle 

omstændigheder også have medført stor usikkerhed i 

forbindelse med komparationer.  

 

For at begrænse variationen blev det forsøgt at gå efter 

studerende med den toårige HF som første prioritet, men det 

viste sig i rekrutteringsfasen at blive nødvendigt at supplere 

med enkeltfagsstuderende for at opnå det ønskede antal 

respondenter. 

 

Udover det ovenstående var kriterierne for udvælgelse, dels at 

de studerende skulle have været indskrevet på uddannelsen i 

mindst 3 måneder, dels at der ikke måtte være tale om det, der 

i studiesystemet betegnes som en administrativ udmeldelse.  

 

Udformning af interviewguide 

Gennem det indledende litteraturstudie blev væsentlige 

faktorer for forholdet mellem frafald og fastholdelse synlige, 

herunder ikke mindst betydningen af den studerendes 

oplevelse af faglig integration og social tilknytning på 

uddannelsen. Disse erkendelser blev forsøgt omsat til konkrete 

spørgsmål, der kunne indikere oplevelsen af faglig integration 

og social tilknytning, f.eks. gennem spørgsmål, der italesatte 

den tidligere studerendes egen-oplevelse af faglig integration, 

såsom ”Hvordan oplevede du at klare dig fagligt?”, ”Hvad var 

særligt svært?” og ”Hvordan oplevede du feedback fra 

underviserne?”. Ligeledes var der spørgsmål, der italesatte 

oplevelsen af social tilknytning, såsom ”Hvad overraskede dig 

socialt?” og ”Hvordan oplevede du mødet med de andre 

studerende?”. 

 

Med undersøgelsens udgangspunkt i forholdet mellem HF-

baggrund og frafald fra videregående uddannelse søgte 

interviewguiden ligeledes at spørge ind til forudsætningerne for 

faglig integration på den videregående uddannelse ved at 

fokusere på den tidligere studerendes oplevelse af HF som 

fagligt udgangspunkt. Det skete med spørgsmål som ”Hvordan 

oplevede du dig klædt på fagligt fra din HF, da du begyndte på 

VIA?”, ”Hvordan forberedte din fagpakke på HF dig til at 

begynde på VIA-uddannelsen?” og ”Hvad synes du, at du 

manglede fra din HF-uddannelse?” 

 

I litteraturgennemgangen pegedes endvidere på betydningen 

af viden om videregående uddannelser som en væsentlig 

faktor, der kan trække mod frafald eller fastholdelse. Derfor 

indeholdt interviewguiden også spørgsmål, der italesatte såvel 

forudgående viden om den videregående uddannelse som 
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erfaringer med brobygning, studiepraktik, åbent hus eller 

lignende aktiviteter enten under eller efter HF-uddannelsen. 

 

Endelig gav interviewguiden informanterne mulighed for at 

reflektere over, om de oplevede at henholdsvis. HF-

uddannelsen og VIA-uddannelsen kunne have gjort noget 

anderledes for at undgå beslutningen om frafald, og om de 

skulle have et godt råd til henholdsvis HF- og VIA-uddannelsen 

med henblik på at klæde studerende på til videregående 

uddannelse og VIA-uddannelsen til at modtage studerende fra 

HF. 

 

Efter de første par interviews blev det synligt, at oplevelser i 

praktik under uddannelsen spillede en særlig rolle for 

informanterne, og der blev derfor tilføjet et separat spørgsmål i 

interviewguiden, der adresserede oplevelsen af praktikken 

undervejs i VIA-uddannelsen. 

Den fulde interviewguide kan ses i denne rapports appendiks. 

 

Behandling af interviews 

De 14 interviews blev gennemført over telefon og optaget i 

deres fulde længde. Lydfilerne blev herefter gemt på VIAs 

krypterede forskerdrev, hvor kun ansatte med direkte 

tilknytning til projektet fik adgang. Interviewene blev herfra 

transskriberet ordret og ligeledes gemt på samme krypterede 

forskerdrev. I afrapporteringen i denne rapport er der imidlertid 

lavet små sproglige tilretninger af hensyn til læsevenligheden, 

men i alle tilfælde på måder, der bevarer udsagnenes 

oprindelige betydningsindhold.   

 

Vi har efterfølgende gennemført en analyse, hvor vi dels åbent 

har identificeret temaer i informanternes fortællinger og svar, 

dels har analyseret interviewene med udgangspunkt i 

foruddefinerede koder formuleret med udgangspunkt i de 

problemstillinger, der blev udledt af litteraturgennemgangen. 

Kodningen af materialet blev i den forbindelse gennemført af 

rapportens to forfattere uafhængigt af hinanden. Efterfølgende 

blev der foretaget en sammenligning og diskussion af 

overordnede fund, hvor der viste sig stor overensstemmelse 

mellem de to uafhængige kodninger.  

 

2.4. DEN KVANTITATIVE UNDERSØGELSE 
Data til den kvantitative analyse er trukket fra Uddannelses- og 

Forskningsministeriets datavarehus (kuben ElevStatus), der 

baserer sig på uddannelsesinstitutionernes indberetninger og 

data fra Danmarks Statistiks registre. Det gælder for alle 

analyserne, at frafaldsprocenter er opgjort per tilgangsår. Af 

samme grund er de senest tilgængelige data for frafald efter 

fire år baseret på studerende med 2017 som optagelsesår, 

mens data for frafald efter 1 år er baseret på studerende med 

2020 som optagelsesår. Der er udelukkende tale om simpel 

deskriptiv statistik. Udtræk og analyser er foretaget med stor 

bistand fra VIAs statistikkonsulent Kim Madsen. 

 

2.5. Begrænsninger og forbehold 
Afslutningsvis skal der knyttes nogle få kommentarer til 

undersøgelsens begrænsninger. Disse knytter sig først og 

fremmest til analysens omfang, der gør at den snarere må 

karakteriseres som en pilotundersøgelse end et egentligt fuldt 

udfoldet studie. Ideelt set ville det med et større studie have 

været muligt at foretage en mere systematisk udvælgelse af 

respondenter, der ville gøre det muligt at drage 

sammenligninger på tværs af eksempelvis alder, køn, 

uddannelsessted, HF-enkeltfag vs. toårig HF samt udvælgelse i 

forhold til tidspunkt for frafald. Dette var desværre ikke muligt i 

nærværende studie, hvor vi i stedet måtte operere med mere 

heterogene grupper. Ikke desto mindre viste der sig 

overraskende enslydende fortællinger på en række punkter. Det 

begrænsede materiale tilsiger dog under alle omstændigheder, 

at der bør drages forsigtige konklusioner. Det skal ligeledes 

understreges her, at der er gået mellem 3 måneder og 

halvandet år mellem informanternes frafald og interviewene 

med dem. Det vi lytter til og fortolker på, er derfor en 

retrospektiv konstrueret fortælling om, hvad der forårsagede 

beslutningen om frafald. 

 

Tilsvarende begrænsninger gør sig gældende for 

litteraturstudiet, hvor det både af praktiske og 

ressourcemæssige årsager var umuligt at gennemføre en fuldt 

udfoldet systematisk litteratursøgning. Der kan derfor være 

relevante studier, som vi ikke er stødt på. Som der er redegjort 

for i afsnit 2.2 ovenfor, har vi dog forsøgt at validere vores 

litteraturudvælgelse gennem forespørgsler til danske eksperter 

inden for frafaldsforskningen.     
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I dette afsnit placeres litteraturgennemgangen samt den 

kvalitative undersøgelse i den bredere VIA-specifikke kontekst 

med udgangspunkt i en kvantitativt baseret redegørelse af 

overordnede mønstre og tendenser. Det sker ved i første 

omgang at se bredt på sammenhænge mellem frafald og 

adgangsgivende eksamen for alle professionsbachelor-

uddannelser i VIA i perioden fra 2012-2017 (2020). Herunder 

undersøges også forskelle på tværs af henholdsvis toårig HF og 

HF-enkeltfag.  

 

Afslutningsvis zoomes der nærmere ind på mønstrene for de to 

VIA-uddannelser, der specifikt fokuseres på i denne 

undersøgelse, sygeplejerske- og pædagoguddannelserne. 

Herunder suppleres der også kortfattet med udvalgte pointer 

fra to tidligere kvantitative undersøgelser af VIA-frafald 

gennemført af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) i 2016.  

 

Data til nedenstående analyser er, som beskrevet i metode-

afsnittet (afsnit 2) trukket fra Uddannelses- og Forsknings-

ministeriets datavarehus (kuben ElevStatus), der baserer sig på 

uddannelsesinstitutionernes indberetninger samt data fra 

Danmarks Statistiks registre. Det gælder for alle rapportens 

figurer, at frafaldsprocent er opgjort per tilgangs-år. Af samme 

grund er de senest tilgængelige data for frafald efter fire år 

baseret på studerende med 2017 som optagelsesår, mens data 

for frafald efter 1 år er baseret på studerende med 2020 som 

optagelsesår.  

 

3.1. FRAFALDSMØNSTRE PÅ TVÆRS AF ALLE 
PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER I VIA 
Der fokuseres indledningsvist på generelle sammenhænge 

mellem frafald og forskellige typer af adgangsgivende 

eksamen. Dette tværgående blik på alle VIAs professions-

bacheloruddannelser anlægges dels for at angive den bredere 

kontekst for undersøgelsen og dels for at nå et tilstrækkeligt 

antal observationer.  

 

Figur 1 giver det mest overordnede overblik ved at vise den 

samlede frafaldsprocent fra alle VIAs professionsbachelor-

uddannelser i perioden fra 2012-2020. Som det fremgår af 

figuren har der været begrænsede ændringer over tid i forhold 

til frafaldsprocenten efter 1 år, mens der er tegn på en svag 

stigning over tid i frafaldsprocenten efter fire år. De seneste tal 

viser således at ca. ¼ af alle optagne fra 2017 var faldet fra fire 

år senere.  

 
Figur 1: Frafaldsprocent fra alle VIAs professionsbacheloruddannelser i 
perioden fra 2012-2020. 

 
 

Dette frafald er imidlertid ikke jævnt fordelt i forhold til typer af 

adgangsgivende eksamen. Som det tydeligt fremgår af Figur 2, 

har studerende med en toårig HF eller HF-enkeltfag som højest 

fuldført uddannelse før tilgang til VIA en markant højere 

frafaldsprocent efter fire år end studerende med én af de 

øvrige viste uddannelser som adgangsgrundlag.  

 

For HF-enkeltfag er frafaldsprocenten således med de nyeste 

tal helt oppe på 39 procent, mens det tilsvarende tal for 

studerende med den toårige HF er på 35 procent. Dette kan 

eksempelvis ses i relation til det tilsvarende tal for studerende 

med en STX-uddannelse som adgangsgrundlag, hvor 

frafaldsprocenten efter fire år er på 22 procent. 
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Figur 2: Frafaldsprocent efter 4 år – efter højest fuldførte uddannelse før 
tilgang. 

 
 

I Figur 3 zoomes der herefter nærmere ind på studerende fra de 

ni VUC’ere, der var udgangspunktet for igangsættelsen af 

nærværende undersøgelse. Det gøres ved at sammenligne 

frafaldsmønstrene for studerende fra denne specifikke gruppe 

af institutioner med de tilsvarende mønstre for studerende fra 

de øvrige HF-institutioner. Mønstrene vises såvel for de toårige 

HF-uddannelser som for HF-enkeltfag i henholdsvis Figur 3 og 

Figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Frafaldsprocent efter 4 år – toårig HF som højest fuldførte 
uddannelse før tilgang. 

 
 

Som det fremgår af Figur 3 er der i forhold til de toårige HF’ere 

kun marginale forskelle i frafaldsmønstrene mellem på den ene 

side VIA-studerende fra HF-institutionerne samlet og VIA-

studerende fra gruppen af midtjyske VUC’ere. Om noget er 

frafaldsprocenten faktisk lidt lavere blandt VIA-studerende, der 

har en toårig HF fra ét af de ni VUC’ere i Region Midtjylland 

som højest fuldførte uddannelse, end blandt den samlede 

population af VIA-studerende med en toårig HF som højest 

fuldførte uddannelse før tilgang. Forskellene er dog så små, at 

de nok bør fortolkes som tilfældige årlige udsving. Bemærk dog 

ligeledes her, at gruppen af øvrige institutioner også indeholder 

VUC’ere fra de øvrige regioner. 

  

Som det fremgår af Figur 4 genfinder vi det samme mønster, 

når vi fremfor at fokusere på VIA-studerende med toårig HF ser 

på gruppen med HF-enkeltfag som adgangsgivende eksamen. 

Også her er frafaldsprocenterne næsten identiske på tværs af 

grupperne. På tværs af grupperne observeres det i øvrigt også, 

at frafaldet efter fire år er ganske betydeligt.  
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Figur 4: Frafaldsprocent efter 4 år – HF-enkeltfag som højest fuldførte 
uddannelse før tilgang 

 
  

For at sætte disse mønstre yderligere i kontekst viser de to 

følgende figurer, hvor stor en andel af VIA-studerende med HF-

baggrund, der har en adgangsgivende eksamen fra en af de ni 

VUC’ere. Dette vises først for studerende med den toårige HF 

og herefter for studerende med HF-enkeltfag.  

 
Figur 5: De ni VUC’eres andel af de optagne hos VIA med toårig HF som 
højest fuldførte uddannelse før tilgang. 

 
 

 

 

 

Det kan her med udgangspunkt i Figur 5 bemærkes, at ud af de 

optagne på VIAs professionsbacheloruddannelser med en 

toårig HF som højest fuldførte uddannelse før tilgang, udgør 

optagne, som har denne uddannelse fra én af de ni VUC’ere i 

Region Midtjylland, under 30 procent. 

 

For studerende med HF-enkeltfag forholder det sig imidlertid 

næsten omvendt, som det fremgår af Figur 6. Det bemærkes 

her, at gruppen som har denne uddannelse fra én af de ni 

VUC’ere i Region Midtjylland udgør lidt over 80 procent. 

 
Figur 6: De ni VUC’eres andel af de optagne hos VIA med HF-enkeltfag som 
højest fuldførte uddannelse før tilgang. 
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3.2. FRAFALDSMØNSTRE FOR VIAS 
SYGEPLEJERSKE- OG PÆDAGOGUDDANNELSER 
I forlængelse af disse mønstre for VIAs 

professionsbacheloruddannelser som helhed zoomes der i 

dette underafsnit nærmere ind på mønstrene for denne 

undersøgelses primære fokus, henholdsvis sygeplejerske- og 

pædagoguddannelserne.  

 

For begge uddannelser fokuseres der først på de overordnede 

frafaldsmønstre over tid efter henholdsvis 1 og 4 år og derefter 

på mønstrene på tværs af forskellige typer af adgangsgivende 

eksaminer. Der redegøres indledningsvis for mønstrene på 

sygeplejerskeuddannelsen og derefter for de samme mønstre 

på pædagoguddannelsen. For sygeplejerskeuddannelsen er der 

ikke medtaget tal for HF-enkeltfag på grund af for få 

observationer.     

 

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA 
For sygeplejerskeuddannelsen som helhed ses det i Figur 7, at 

frafaldsprocenten her slutter stort set på samme niveau som 

gennemsnittet af alle VIAs professionsbacheloruddannelser. 

Det er imidlertid værd at bemærke at frafaldsprocenten det 

sidste tilgængelige år tager et markant hop opad uanset om 

opgørelsen fokuserer på 1 år eller 4 år.  

 
Figur 7: Frafaldsprocent for studerende ved VIAs sygeplejerskeuddannelser 
efter henholdsvis 1 og 4 år. 

 
 

 

 

 

 

Når der herefter splittes op på baggrund af adgangsgivende 

eksamen ser vi i Figur 8 det samme mønster som for VIAs 

professionsbacheloruddannelser som helhed. Studerende ved 

VIAs sygeplejerskeuddannelser med en toårig HF som 

adgangsgivende eksamen har et væsentligt højere frafald end 

studerende med andre typer af adgangsgivende eksamen. Som 

nævnt ovenfor er HF-enkeltfag ikke medtaget i denne analyse 

på grund af for få observationer.   

 
Figur 8: Frafaldsprocent blandt studerende ved VIAs sygeplejerske-
uddannelser efter 4 år – opdelt efter højest fuldførte uddannelse før tilgang. 
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Pædagoguddannelsen i VIA 
Nogenlunde samme billede tegner sig, når der i stedet 

fokuseres på pædagoguddannelsen. Det bemærkes dog i Figur 

9, at frafaldsprocenten efter såvel 1 som 4 år er en anelse 

lavere ved pædagoguddannelsen end ved såvel sygeplejerske-

uddannelsen som VIAs professionsbacheloruddannelser 

samlet. I begge tilfælde er forskellen ca. tre procentpoint ved 

de nyligste opgørelser. 
 
 
Figur 9: Frafaldsprocent for studerende ved VIAs pædagoguddannelser efter 
henholdsvis 1 og 4 år. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Også her kan det bemærkes, som det fremgår af Figur 10, at 

studerende med HF-enkeltfag som adgangsgivende eksamen 

har den højeste frafaldsprocent samt at studerende med den 

toårige HF har den næsthøjeste. I begge tilfælde er der også her 

tale om frafaldsprocenter, der er markant højere end for 

studerende med eksempelvis STX som adgangsgrundlag.   
 
 
Figur 10: Frafaldsprocent for studerende ved VIAs pædagoguddannelser 
efter 4 år – opdelt efter højest fuldførte uddannelse før tilgang. 
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3.3. EVA-UNDERSØGELSER AF VIA-FRAFALD 
Som supplement til ovenstående redegøres der afslutningsvis 

kort for resultaterne fra to registerbaserede undersøgelser af 

frafaldsmønstre hos optagne studerende ved VIA i perioden 

2008-2015. Analyserne blev udført af EVA (Danmarks 

Evalueringsinstitut) i 2016. Undersøgelsernes primære fokus 

var imidlertid ikke på enkeltuddannelsesniveau, men i stedet på 

områdeniveau. De to undersøgelser:  ”Analyse af frafald på VIA 

University College – VIA Pædagogik og samfund” (2016) samt 

”Analyse af frafald på VIA University College – VIA Sundhed” 

(2016) giver ikke desto mindre også et indblik i 

frafaldsproblematikken vedrørende de to uddannelser, 

pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne, der udgør denne 

undersøgelses fokus.  

 

I det følgende refereres helt kort til nogle udvalgte fund fra 

disse undersøgelser vedrørende risikofaktorer, frafaldets 

omfang og fordeling samt de to uddannelsers andel af HF-

studerende.  

 

Risikofaktorer 
På tværs af VIAs professionsbacheloruddannelser inden for de 

to områder peger de to ovennævnte registerundersøgelser på 

tre centrale risikofaktorer for frafald hos de studerende: 

 
– at de har HF som adgangsgivende eksamen 

– at de er optaget uden om Den koordinerede tilmelding (KOT) 

– at de tidligere har været optaget på en 
professionsbacheloruddannelse (PBA), som de har afbrudt.  

For sundhedsområdet gælder det endvidere: 

– at studerende med lave karakterer i grundskolen også er i 
højere risiko for frafald. 

Omfang og fordeling af frafald 
EVAs undersøgelser viser herudover, at mønstrene i frafaldets 

omfang og fordeling generelt er ganske ensartede på tværs af 

de to områder.  

 

Frafaldet fra VIAs pædagoguddannelser udgør således ifølge 

EVAs undersøgelse 23% efter 4 år, mens det tilsvarende tal for 

sundhedsuddannelserne angives til 24%. For begge områder 

dækker disse tal dog over forskelle mellem de respektive 

udbudssteder for uddannelserne. For begge områder er 

frafaldet mindst i Aarhus og generelt højere på de mindre 

uddannelsessteder.  

 

 
 

Andel af studerende med HF-baggrund 
På enkelte områder er der dog også data på 

uddannelsesniveau. Det gælder eksempelvis spørgsmålet om 

andelen af studerende med HF-baggrund. Her viser EVAs 

undersøgelse, at 20% af de studerende på VIAs 

sygeplejerskeuddannelser er optaget på baggrund af en HF-

eksamen, mens andelen af studerende med HF-baggrund på 

pædagoguddannelsen faktisk er en del højere. I EVAs 

undersøgelse udgør studerende med HF-baggrund således 

28%.  

 

Survey-resultater med fokus på forberedelse og feedback 
Endelig inddrager EVA-undersøgelserne herudover også 

resultater fra to studentersurveys gennemført på initiativ fra 

Uddannelses- og Forskningsministeriet og afrapporteret i 

2015.  

 

Den første survey dækker to af VIAs pædagogiske uddannelser, 

nemlig lærer- og pædagoguddannelsen, og resultaterne er 

heller ikke her underopdelt på de enkelte uddannelser. Men 

eftersom pædagoguddannelsen er den største af VIAs 

pædagogiske uddannelser, må vi antage at surveyens 

resultater er forholdsvis repræsentative for de studerende på 

pædagoguddannelsen.  

 

Denne survey viser, at et relativt stort antal studerende ofte 

eller meget ofte er uforberedte (18%). Endvidere angiver 

markant færre på VIAs pædagogiske uddannelser i forhold til 

VIAs øvrige uddannelser, at de oplever løbende feedback fra 

deres undervisere (30% ift. 49%). Der er dog ingen indikationer i 

undersøgelsen af, hvorvidt det at være uforberedt eller ikke at 

opleve løbende feedback er særligt fremherskende for 

studerende med HF-baggrund. 

 

Den anden survey dækker fem af VIAs sundhedsuddannelser, 

heriblandt sygeplejerskeuddannelsen, og resultaterne er heller 

ikke her jævnført de enkelte uddannelser. På samme måde som 

ovenfor gælder det dog, at sygeplejerskeuddannelsen er den 

suverænt største af VIAs sundhedsuddannelser, og at vi derfor 

kan antage at surveyens resultater også giver et nogenlunde 

pejlemærke for de studerende på sygeplejerskeuddannelsen.  

 

Denne survey viser, at et endnu større antal studerende, på 

disse uddannelser end på de ovenstående, ofte eller meget ofte 

er uforberedte (25%). Endvidere angiver færre på VIAs 

sundhedsuddannelser i forhold til VIAs øvrige uddannelser 

(men dog flere end på de pædagogiske uddannelser omtalt 

ovenfor), at de oplever løbende feedback fra deres undervisere 

(40% ift. 47%). Der er heller ingen indikationer i denne 

undersøgelse af, hvorvidt det at være uforberedt eller ikke at 
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opleve løbende feedback er særligt fremherskende for 

studerende med HF-baggrund.  

 

Det er i forbindelse med begge undersøgelser værd at 

bemærke, at såvel forberedelse som feedback er elementer 

som anses som afgørende for oplevelsen af faglig integration 

på uddannelser. Disse forhold vender vi med reference til Smith 

& Reimer (2022) og Hartkopf & Kjærsgård (2022) tilbage til i 

undersøgelsens litteraturgennemgang. 

 

Selvangivne frafaldsårsager 
Endelig anvender de tidligere omtalte EVA-rapporter såkaldte 

selvangivne årsager til frafald som kilde til statistiske analyser. 

Kilden til disse data er forespørgsler fra VIA til de studerende 

umiddelbart efter frafald, hvor de bliver bedt om at angive 

årsag inden for følgende otte kategorier: 1) Studiemiljø, 2) 

Uddannelsesmæssige forhold, 3) Personlige forhold, 4) Omvalg 

inden for VIA til anden uddannelsesretning, 5) 

Institutionsskift/overflyttet, 6) Opsagt af 

uddannelsesinstitutionen, 7) Ej påbegyndt samt 8) Ukendt 

frafaldsårsag.  

 

I vores eget udtræk med oplysninger om de frafaldne 

studerende har vi adgang til tilsvarende oplysninger (dog er 

formuleringen i nogle af kategorierne ændret siden EVAs 

undersøgelse). Selvom det forekommer fristende at anvende 

disse data, vurderer vi dog, at der knytter sig for høj usikkerhed 

til dem til, at der kan laves valide og meningsfulde analyser. 

Dels er der et meget højt antal, der slet ikke angiver nogen 

årsag (i vores udtræk 90 ud af 250, dvs. 36%), og dels er det 

uklart, hvordan flere af kategorierne reelt kan fortolkes.  

 

3.4. SAMMENFATNING 
Ovenstående kvantitative analyse understreger på den ene side 

tydeligt relevansen af at se nærmere på frafald blandt 

studerende med en HF som adgangsgivende eksamen. Det kan 

her observeres, at studerende med en HF-baggrund i 

almindelighed og HF-enkeltfag i særdeleshed har væsentlig 

højere frafaldsprocent end studerende med andre typer af 

adgangsgivende eksaminer.  

 

Dette gælder såvel på tværs af alle VIAs professionsbachelor-

uddannelser som specifikt for de to uddannelser, der udgør 

fokus for denne undersøgelse. Analysen viser dog på den anden 

side også, at der tilsyneladende kun er helt marginale forskelle i 

frafaldsomfanget mellem studerende med en HF fra en af de ni 

midtjyske VUC’ere og studerende med en HF fra andre 

institutioner (som dog også omfatter VUC-institutioner fra de 

øvrige regioner).    
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HF-uddannelsen er i lighed med de øvrige gymnasiale 

ungdomsuddannelser i gang med at implementere 

gymnasiereformen fra 2017. Følgeevalueringen af denne 

proces tyder dog ikke på, at HF-studerendes baggrund har 

ændret sig i større grad i forhold til før reformen. Det gælder 

hverken i forhold til karaktergennemsnit fra grundskolen (hvor 

der dog ses en ganske lille stigning fra 5,55 til 5,70), hvor HF-

studerende i gennemsnit ligger mellem 2 og 3 karakterer under 

de øvrige gymnasieuddannelser. Eller i forhold til forældres 

uddannelsesbaggrund, hvor forældre til HF-studerende har 

markant mindre uddannelse end studerende på øvrige 

gymnasieformer. Eller i forhold til forældres indkomst, hvor 

forældre til HF-studerende har markant lavere indkomst end 

studerende på øvrige gymnasieformer (Rambøll & EVA, 2022). 

 

Efter reformen er der herudover kommet lidt flere HF-

studerende med indvandrer- eller efterkommerbaggrund; en 

stigning på 3 procentpoint fra 11% til 14%. Efter reformen er 

der ligeledes kommet flere kvinder på HF; en stigning på 6 

procentpoint fra 58% til 64%. 

 

Følgeevalueringen af HF-reformen bekræfter således billedet af 

HF-studerendes baggrund, som det blev tegnet i rapporten “HF 

- profil og funktion” (EVA, 2015). Her viste 

registerundersøgelsen af HF-studerendes baggrund endvidere, 

at en stor gruppe af HF-studerende havde afbrudt en eller flere 

ungdomsuddannelser tidligere; således havde 48% af de HF-

studerende en eller flere afbrudte ungdomsuddannelser bag sig 

(EVA, 2015). Endvidere viste undersøgelsen, at 43% af de HF-

studerende, der begyndte på HF i 2013, havde et 

karaktergennemsnit blandt de 25% laveste i grundskolen. Til 

sammenligning udgjorde denne gruppe kun 7% på STX og HTX 

(EVA, 2015). 

 

Følgeevalueringens fjerde delrapport fra 2020 viste, at 47% af 

de HF-studerende som påbegyndte en HF i august 2018 kom 

direkte fra 9. eller 10. klasse, mens 53% havde lavet noget 

andet mellem grundskole og HF, fx en anden 

ungdomsuddannelse, produktionsskole, AVU, lønnet arbejde, 

udlandsophold, mv. (Rambøll & EVA, 2020). Således er den 

typiske HF-studerende ved studiestart i gennemsnit 2 år ældre 

end den typiske gymnasieelev. Dette fordeler imidlertid også 

forskelligt, idet HF-studerende ved et VUC i gennemsnit er 

halvandet år ældre end HF-studerende ved en HF, der er 

placeret sammen med andre gymnasiale uddannelser (Rambøll 

& EVA, 2020). 

 

De gennemgåede rapporter siger ikke noget kvantitativt om 

forekomsten af personlige problemer hos HF-studerende i 

sammenligning med studerende på andre gymnasiale 

uddannelser. Men følgeevalueringens fjerde delrapport peger 

dog på følgende: 

 
Gennem de kvalitative data skitseres nogle mønstre i forhold til de 
udfordringer, eleverne på HF kan have. På caseskolerne fortæller 
flere elever, at de tidligere har afbrudt ungdomsuddannelser pga. 
fx sygdom, en følelse af ikke at passe ind, højt fravær og/eller 
vanskeligheder med at følge med fagligt (Rambøll & EVA, 2020). 

 

Billedet af HF-studerende med en hyppig forekomst af 

udfordringer som sygdom, personlige problemer og sociale 

udfordringer gør sig også gældende i nærværende 

undersøgelse, men det er så vidt vi kan se ikke undersøgt 

kvantitativt i andre undersøgelser. 

 

HF VUC-som en ny chance 
Der er ganske begrænset litteratur specifikt om baggrunden 

hos studerende med en HF fra VUC. En undtagelse er dog 

rapporten: ’Tilbage i STEM-pipelinen’ af Ene Ernst Hoppe, Dorte 

Christiansen Elmeskov og Lars Ulriksen fra 2020 (Hoppe, 

Elmeskov og Ulriksen 2020). Her fremhæver forfatterne på 

baggrund af interviews med HF-studerende på VUC-

institutioner, at disse uddannelsesinstitutioner udfylder en 

central opgave med at give en ny uddannelsesmæssig chance 

til studerende, der ellers har mødt vanskeligheder i 

uddannelsessystemet. Det fremhæves i undersøgelsen, at 

mange studerende fra HF-VUC kom med dårlige oplevelser fra 

tidligere uddannelsesforløb, f.eks. mobning eller med dårlige 

oplevelser med lærere. Det understreges ligeledes, at adskillige 

havde et eller flere afbrudte uddannelsesforløb bag sig eller 

havde gennemført erhvervsuddannelser uden at have fundet 

efterfølgende beskæftigelse. Der var således tale om en 

gruppe, som ikke tidligere havde haft den store tro på, at 

uddannelse var noget for dem. Tidligere skoleerfaringer havde 

således for mange ført til en manglende selvtillid og en 

manglende tro på at være dygtig nok til at kunne gennemføre 

en uddannelse. 

 

4 HF-STUDERENDES BAGGRUND 
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Mødet med HF-VUC havde imidlertid ændret dette for mange 

af de interviewede. Som det fremhæves i ovennævnte rapport 

havde HF-forløbet givet kursisterne en tro på sig selv og på, at 

de gennem uddannelse kunne skabe sig en bedre fremtid. De 

fremtidsforestillinger, de fortalte om, var ifølge undersøgelsen 

især inden for mere klassiske velfærdsprofessioner som lærer, 

pædagog eller fysioterapeut. For disse kursister 

repræsenterede HF derfor ikke kun et spørgsmål om at 

begynde på en uddannelse, men i lige så høj grad et spørgsmål 

om at generobre troen på sig selv. At begynde på HF-VUC var 

for mange en ny start for at genfinde sig selv, som det 

formuleres i rapporten.  

 

At netop denne gruppe studerendes forudgående veje gennem 

uddannelsessystemet, således ofte har været præget af brud 

og mindre gode oplevelser, er væsentligt at have i baghovedet, 

når det efterfølgende overvejes, hvordan der kan arbejdes med 

fastholdelse på videregående uddannelser. 
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5.1 INTRODUKTION 
I denne undersøgelses litteraturstudie kortlægges, hvilken 

viden, der allerede eksisterer om frafald fra videregående 

uddannelser blandt studerende med HF-baggrund.  

Hovedparten af litteraturen om frafald fra de videregående 

uddannelser, nationalt som internationalt, tager imidlertid 

udgangspunkt i universitetsuddannelser. Mængden af litteratur 

om frafald fra professionsbacheloruddannelser er således 

begrænset. Det skyldes både, at det danske 

professionsbachelorniveau er forholdsvist unikt i 

uddannelsessystemet og derfor ikke kan genfindes i 

international litteratur, og at den danske litteratur også først og 

fremmest er udsprunget af forskningsmiljøer på 

universiteterne, som af naturlige årsager har haft primær fokus 

på universitetsstuderende.  

 

5.2. REIMER & ANDERSEN (2022): ”FRAFALD FRA 
DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER” 
I det følgende vil vi først fremdrage centrale pointer fra 

international og national litteratur, der forholder sig teoretisk til 

frafald fra videregående uddannelser. Disse pointer baserer sig 

først og fremmest på kapitler fra antologien ”Frafald fra de 

videregående uddannelser. Forklaringer, mekanismer og 

løsninger” (2022) redigeret af David Reimer og Ida Gran 

Andersen. 

 

Som det første er det værd at dvæle ved spørgsmålet om, 

hvordan frafald defineres. I litteraturen findes en række 

forskellige definitioner, som alle fremhæver forskellige aspekter 

og forskellige betingelser, individuelt og institutionelt, for 

forståelsen af frafald. 

 

Vincent Tinto, som står som frafaldsforskningens største 

skikkelse internationalt, og hvis forståelser af frafald vi skal 

vende tilbage til om lidt, skelner mellem frivilligt frafald 

(voluntary withdrawal) og utilstrækkelige akademiske 

præstationer (academic failure) (Reimer & Andersen, 2022; 

Tinto, 1975). Med andre ord er spørgsmålet, om frafald er den 

studerendes egen beslutning, eller om den studerende bliver 

udskrevet, fordi vedkommende  

ikke kan leve op til det faglige niveau, f.eks. ved ikke at bestå 

sine eksaminer. 

En anden væsentlig skelnen handler om, hvorvidt der er tale om 

egentlig frafald, hvor den studerende falder helt ud af 

uddannelsessystemet, eller om der er tale om studieskift, hvor 

den studerende inden for et kort tidsrum påbegynder en ny 

uddannelse. Denne skelnen foretages ifølge litteraturen for 

sjældent i (danske) frafaldsundersøgelser (Reimer & Andersen, 

2022). 

 

Reimer & Andersen (2022) peger på, at der på den ene side er 

en moderat variation af frafald, når der kigges på frafald fra 

første studieår. Der er her et frafaldsniveau som på tværs af 

erhvervsakademi-, professionsbachelor- og 

universitetsuddannelser ikke afviger voldsomt fra hinanden 

(EA: 18,8%, PBA: 14,8%, BA: 15,7%. Tallene dækker studerende 

optaget i 2018). 

 

På den anden side er der imellem de forskellige 

uddannelsesretninger inden for disse niveauer meget store 

forskelle i frafaldets størrelse, hvis der kigges på hele 

studieforløbet. Således har humanistiske og 

naturvidenskabelige fag langt højere frafald hen over 

studieforløbet end f.eks. samfundsvidenskabelige og 

sundhedsvidenskabelige. Det får Reimer & Andersen til at 

konkludere, at:  

 
Initiativer for at minimere frafald skal tage højde for den 
specifikke faglige og institutionelle kontekst, og at en ’one 
size fits all’-tilgang med hensyn til frafaldsminimering måske 
ikke er hensigtsmæssig (Reimer & Andersen, s. 11). 

 

Denne heterogenitet i forståelsen af hvordan frafald og et 

følgende arbejde med at minimere frafald kan forstås, præger i 

det hele taget frafaldslitteraturen. Megen litteratur handler om 

at identificere særlige faktorer, der kan have betydning for 

frafald, og afhængig af (videnskabs-)teoretisk position i de 

pågældende studier, fokuseres der på forskellige faktorers 

betydning i forskellige bidrag. Ofte er forskningen knyttet til 

psykologiske forklaringer eller dispositioner hos individet 

(Qvortrup & Lykkegaard, 2022). Men også forklaringer af mere 

strukturel karakter er synlige i litteraturen, ikke mindst 

spørgsmålet om frafald som udtryk for social ulighed. 

 

5 LITTERATURGENNEMGANG 



VIA University College  
 

UNDERSØGELSE AF ÅRSAGER TIL FRAFALD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

5.3. THOMSEN (2022): DEN SOCIALE ULIGHED I 
FRAFALD 
Selvom Danmark har fri, lige og økonomisk støttet adgang til 

uddannelser, er der stadig stor social forskel i bevægelserne 

gennem uddannelsessystemet her i landet (Thomsen, 2022; 

Jæger & Holm, 2007). Thomsen (2022) viser endvidere, at der 

også er stor social forskel i forhold til frafald (fra 

universitetsuddannelser), når først den studerende er blevet 

optaget. Dette spejler den internationale forskning på området, 

som viser, at studerende fra mindre privilegerede baggrunde 

hyppigere falder fra end studerende fra mere privilegerede 

baggrunde. 

 

Thomsen (2022) peger i den forbindelse på, at der typisk er to 

typer af forklaringer på disse forskelle. Nogle 

forskningstraditioner fokuserer på, hvordan socialklasser 

afvejer fordele og ulemper ved en given uddannelse forskelligt 

(sandsynlighed for succes, økonomiske udgifter, afkast, mv.). 

Middelklassefamilier lægger meget vægt på uddannelse, da det 

skal sikre, at de undgår social deklassering, mens 

arbejderklassefamilier vil undgå uddannelsesveje, de ser som 

værende for risikable (Thomsen, 2022). 

 

Denne socialisering kan forklare, hvorfor nogle studerende med 

arbejderklassebaggrund er mere tilbøjelige til at falde fra end 

tilsvarende studerende med middelklassebaggrund. 

 

Andre forskningstraditioner særligt med udspring hos Bourdieu 

fokuserer på strukturelle forklaringer i form af (særligt) kulturel 

kapital eller mangel på samme som årsag til den store forskel i 

frafaldsrisiko for studerende fra forskellige sociale baggrunde. 

Her kan de studerende fra uddannelsesfremmede miljøer føle 

sig forkerte og fremmede over for såvel studiekultur som den 

faglige kultur på uddannelsen, mens studerende fra 

veluddannede hjem oplever stor fortrolighed med miljø og 

tilgang (Thomsen, 2022). 

 

Thomsens egen forskning blandt studerende på 

bacheloruddannelser på universiteter i Danmark viser ligeledes, 

at studerende fra arbejderklassehjem over hele perioden 

[1993-2006] har omkring 10-11 procentpoint større risiko for 

at falde fra, end studerende fra akademikerhjem, selv når der er 

justeret for de studerendes kvalifikationer (Thomsen, 2022). 

 

Thomsen opfordrer derfor forskere i frafald til i højere grad til at 

have fokus på de studerendes sociale baggrund i en ambition 

om at mindske den sociale ulighed i uddannelsessystemet. 

Mere forskning bør derfor rettes mod at undersøge, hvilke 

karakteristika der adskiller studerende der falder fra, fra 

studerende der gennemfører uddannelsen (Thomsen, 2022). 

 

5.4. TINTOS MODEL FOR FRAFALD FRA 
UDDANNELSESINSTITUTIONER 
Et af de mest centrale bud på en teori om frafald, som søger at 

gå skridtet videre fra at beskrive baggrundsfaktorer, der kan 

påvirke individet i forhold til frafald, til en egentlig teori om 

selve handlingen at vælge at falde fra, er udviklet af 

amerikanske Vincent Tinto. Hans arbejde siden 1975 med en 

’Institutional Departure Model’ står som referenceværk i 

udviklingen af forståelsen af frafaldets anatomi: hvad skyldes 

beslutningen om frafald? 

 

Tintos model er i modsætning til anden forsknings optagethed 

af psykologiske forklaringsmodeller i højere grad sociologisk 

orienteret og flytter blikket fra individets psykologiske 

dispositioner for frafald til sammenhængen mellem individ og 

institution (Qvortrup & Lykkegaard, 2022). Modellen 

identificerer den studerendes møde med og oplevelse af det 

institutionelle tidsligt i seks faser:  

 

Den første fase kalder Tinto Pre-entry attributes, som handler 

om, hvad den studerende har med socialt, fagligt og 

institutionelt fra før optaget på en uddannelse.  

 

Den anden fase benævnes Goals commitments, som er de 

forpligtelser på mål eller intentioner, der udspringer af den 

studerendes faglige, sociale og institutionelle ’bagage’ i mødet 

med uddannelsen.  

 

I den tredje fase, Institutional Experiences, mødes de 

førnævnte målforpligtelser eller intentioner med uddannelsen 

med den studerendes konkrete erfaringer i 

uddannelsesinstitutionen, både af faglig og social karakter.  

Hvis dette møde er positivt for den studerende, fører dette til 

modellens fjerde fase, Integration, med oplevelse af faglig og 

social integration på uddannelsen. Hvis mødet ikke er positivt, 

fører det ofte ikke til denne integration.  

 

Hvad enten der er tale om integration på uddannelsen eller ej, 

vil der i fase fem være fokus på nye Goal Commitments. Hvis 

der er tale om integration for den studerende, vil disse 

målforpligtelser være orienteret mod fastholdelse og 

gennemførelse. Hvis der ikke er tale om integration, vil disse 

intentioner og målforpligtelser være orienteret mod frafald. Den 

afsluttende sjette fase benævnes Outcome, og afhængig af de 

foregående faser, vil der enten være tale om gennemførelse 

eller frafald som outcome. (Tinto, 1993; Qvortrup & Lykkegaard, 

2022). 

 

Kort sagt peger Tintos model på, at det centrale for hvorvidt 

der tages beslutning om frafald eller fastholdelse på 

uddannelse, er om den studerende oplever faglig og social 
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integration på uddannelsen. I en senere version af modellen 

fremhæver Tinto klasserumsaktiviteter som nøglen til både den 

faglige og sociale integration. Qvortrup & Lykkegaard (2022) 

samler disse elementer under overskriften ’Studiemiljø’ og 

peger på, at den studerende må opleve såvel social integration, 

faglig integration og integration i undervisningen.  

 

Tintos model hjælper således med at vise, at frafald ikke (eller 

kun sjældent) kan forstås situeret, men må forstås som tidslige 

processer, hvor samspillet mellem individ og institution, og 

særligt individets opfattelse af dette samspil, er afgørende 

(Qvortrup & Lykkegaard, 2022). Tinto refererer her blandt andet 

til socialantropologen van Genneps teori om overgangsriter i 

naturfolksreligioner, som viser hvordan centrale 

livsbegivenheder, f.eks. overgangen fra barn til voksen, kan 

konceptualiseres som en proces fra adskillelse gennem 

overgang til inkorporering i en ny identitet eller et nyt 

tilhørsforhold. Barnet adskilles fra den verden, det har været en 

del af hidtil, i kraft af sin identitet som barn. Det gennemgår en 

overgang (f.eks. gennem særlige ritualer), før det kan fuldt 

inkorporeres som en del af det voksne samfund med en 

voksenidentitet.  

 

Overgangsfasen er for van Gennep den helt afgørende – og den 

allermest truende i forhold til identitet og tilhørsforhold. I 

overgangen er man ikke længere en del af det gamle, men 

stadig ikke en (fuldgyldig) del af det nye. Man er adskilt fra det 

gammelkendte, men har endnu ikke tilegnet sig det, der skal til 

for at kunne begå sig i det nye. Tinto sammenligner denne 

proces med den studerendes overgang til uddannelse og viser 

her, hvordan det netop er i overgangsfasen, før man oplever sig 

fuldt integreret fagligt og socialt i det nye, at man især er truet 

af frafald (Tinto, 2016; Qvortrup & Lykkegaard, 2022; Van 

Gennep, 1960). 

 

5.5. SMITH OG REIMER (2022): 
FRAFALDSINTENTIONER OG FAGLIG 
INTEGRATION 
En genkommende kritik af Tintos model er imidlertid, at det 

ikke står voldsomt klart, hvad han egentlig mener med 

nøglebegrebet faglig integration. Om end han selv har prøvet at 

eksplicitere det lidt tydeligere ved at introducere 

klasserumsaktiviteter som centralt omdrejningspunkt for faglig 

integration (og for social tilknytning), som nævnt ovenfor har 

flere arbejdet med at prøve at præcisere, hvordan faglig 

integration kan forstås og operationaliseres. I Danmark er det 

bl.a. gjort af Smith & Reimer (2022) med baggrund i et 

forskningsprojekt om frafald blandt bachelorstuderende på 

Aarhus Universitet og af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, 

(2020) med baggrund i en landsdækkende undersøgelse af alle 

optagne gennem Den Koordinerede Tilmelding i 2017. 

 

Smith & Reimer (2022) opdeler med udgangspunkt i 

psykologisk teori Tintos begreb faglig integration i to 

elementer: 

– Hvordan studerende oplever at klare sig fagligt (self-

concept),  

– Samt om de oplever studiet som relevant, og om de er 

tilfredse med deres valg af studie (domæne-identifikation) 

(Smith & Reimer, 2022, s. 90). 

Begrebet self-concept er nært beslægtet med self-efficacy og 

trækker ligesom dette på individets viden om og opfattelse af 

sig selv som studerende i konkrete situationer i en konkret 

sammenhæng, f.eks. opfattelsen af hvordan man præsterer 

fagligt på et studie. En frafaldsintention vil her give sig udtryk i 

et lavt self-concept, dvs. en ringere tiltro til egne evner i 

uddannelsens faglige sammenhænge. 

 

Begrebet domæne-identifikation forstår individet som knyttet 

tættere til nogle domæner i livet end andre, domæner som 

bliver centrale for individets konstruktion af selv og 

selvudvikling. En frafaldsintention vil i denne forståelse således 

typisk udtrykke sig som en af-identificering med uddannelsen, 

således at man kan opretholde sit selvbillede, selvom man 

falder fra det domæne, man hidtil havde identificeret sig med 

(Smith & Reimer, 2022). 

 

Denne operationalisering er afprøvet i en spørgeskema-

undersøgelse til en større gruppe bachelorstuderende ved 

Aarhus Universitet, således at deltagerne er spurgt ind til self-

concept, faglig identifikation (dvs. en præcisering af Tintos 

begreb om faglig integration) og social tilknytning (som var 

Tintos andet nøglebegreb i forhold til frafald). 

 

Det overordnede resultat af undersøgelsen viser, at jo højere 

studerende scorer på disse tre variabler, des mindre 

sandsynligt er det, at de har frafaldsintentioner. Og af de tre 

variabler er den faglige identifikation vigtigst i forhold til om 

den studerende har frafaldsintentioner (Smith & Reimer, 2022). 

 

Undersøgelsen viser endvidere, at studerende med STX-

baggrund oplever bedre social tilknytning end studerende med 

andre uddannelsesbaggrunde. Der er i den refererede litteratur 

ikke opgivet særskilte resultater for HF-baggrund. 
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Ligeledes oplever studerende, som har mindst én forældre med 

en lang videregående uddannelse, bedre social tilknytning. Og 

studerende som har haft sabbatår, men ikke for mange, oplever 

også bedre social tilknytning. Jo ældre studerende, des mindre 

social tilknytning. 

 

Resultatet for self-concept viser, at jo højere adgangsgivende 

karaktersnit den studerende har, des stærkere self-concept 

oplever den studerende på uddannelsen. Også studerende med 

STX-baggrund oplever stærkere self-concept. Der er i den 

refererede litteratur ikke opgivet særskilte resultater for HF-

baggrund. 

 

Når det gælder faglig identifikation, viser studerende med STX-

baggrund sig at have en lidt højere oplevelse af dette 

sammenlignet med studerende fra andre 

uddannelsesbaggrunde. Det samme gælder, hvis den 

studerende har mindst én forælder med baggrund i en lang 

videregående uddannelse. 

 

Smith & Reimer diskuterer kort i deres tekst, hvordan det kan 

være at særligt STX-studerende synes at have et fortrin i 

forhold til de tre måle-parametre. Deres antagelse er, at STX-

studerende gennem indhold og arbejdsformer i forløbet ’Almen 

Studieforberedelse’ er blevet (i hvert fald delvist) socialiseret til 

en universitetskontekst. Og at det typisk er studerende med 

relativ høj kulturel kapital, der vælger en STX (Smith & Reimer, 

2022). 

 

Forfatternes konklusion på undersøgelsen er en anbefaling om 

at uddannelserne arbejder aktivt med at styrke de studerendes 

faglige integration i form af self-concept og faglig 

identifikation, dvs. ikke mindst understøtter de studerendes 

refleksion over, hvordan studiet er en del af deres identitet 

(Smith & Reimer, 2022). 

 

5.6. HARTKOPF & KJÆRSGÅRD (2022): NYE 
PERSPEKTIVER PÅ FAGLIG INTEGRATION OG 
SOCIAL TILKNYTNING 
Parallelt med Smith & Reimer har også EVA, repræsenteret ved 

Hartkopf & Kjærsgård (2022), arbejdet med at præcisere og 

operationalisere Tintos begreb om faglig integration og social 

tilknytning. Hartkopf & Kjærsgård tager deres udgangspunkt i 

uddannelsespsykologisk litteratur om motivation og læring og 

ser ligesom Smith & Reimer den faglige integration og sociale 

tilknytning som kognitivt og emotionelt betinget. 

 

 

 

Hartkopf & Kjærsgård identificerer fire aspekter i forståelsen af 

fagligt engagement, nemlig: 

– interesse 

– brugbarhed 

– indsatsregulering 

– elaborering 

Interesse og brugbarhed ses som emotionelt betingede 

faktorer og som aspekter, der er motiverende for uddannelsen i 

sig selv, idet det handler om den studerendes oplevelse af 

interesse for det faglige på uddannelsen og den studerendes 

oplevelse af brugbarheden af det, hun lærer. 

 

Indsatsregulering og elaborering ses derimod som kognitivt 

betingede faktorer og som aspekter, der fremmer læring og 

motivation. De handler om den studerendes evne til at regulere 

sin indsats på studiet og om den studerendes evne til at koble 

forskellige slags information (Hartkopf & Kjærsgaard, 2022; 

EVA, 2020). 

 

Social integration bliver her defineret ud fra self-determination 

theory (SDT), hvor et centralt fokus handler om behovet for at 

høre til og opleve sig forbundet med andre.  

 

Med udgangspunkt i disse fem aspekter viser EVAs 

undersøgelse på tværs af korte, mellemlange og lange 

videregående uddannelser signifikante sammenhænge mellem 

de fem aspekter og frafaldsrisiko for den studerende. Af de fem 

aspekter har spørgsmålet om interesse, dvs. den studerendes 

oplevelse af, hvor interessant uddannelsens faglige indhold er, 

den stærkeste sammenhæng med frafald (Hartkopf & 

Kjærsgård, 2022). Desuden konkluderes det: 

 
Vi finder altså meget stærke sammenhænge mellem niveauet 
på de to skalaer [dvs. skalaen for faglig integration og for 
social tilknytning, bokp] og de studerendes frafaldsrisiko, 
ligesom sammenhængene kun ændres meget lidt, i takt med 
at der inddrages kontrolvariable. Samlet set konkluderer vi på 
den baggrund, at resultaterne indikerer, at både fagligt 
engagement og social tilknytning har en kausal effekt på de 
studerendes risiko for at falde fra (Hartkopf & Kjærsgård, 
2022, s. 182). 

 

Anbefalingen her er på linje med anbefalingen hos Smith & 

Reimer (2022), at uddannelserne bør arbejde struktureret med 

indsatser målrettet mod at fremme de studerendes faglige 

engagement og sociale tilknytning, samt at man systematisk 

evaluerer disse. 
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En mere detaljeret gennemgang af resultaterne af ovennævnte 

EVA-undersøgelse er tillige tilgængelig i EVA (2020a+b). 

 

Af resultater fra dette studie med særlig relevans for 

nærværende undersøgelse kan peges på følgende: 

at studerende med indvandrerbaggrund viser sig lidt mindre 

fagligt engagerede end gennemsnittet af studerende. Det 

gælder dog ikke studerende, som er efterkommere af 

indvandrere. 

– at studerende med HF-baggrund viser sig lige så fagligt 

engagerede som studerende med STX-baggrund. 

– at studerende med HF-baggrund oplever et lavere niveau af 

social tilknytning til uddannelsen. 

– at ældre studerende, dvs. +21 år, oplever en svagere social 

tilknytning til uddannelsen. 

– at såvel studerende med indvandrerbaggrund som 

studerende med efterkommerbaggrund oplever svagere 

social tilknytning til uddannelsen end gennemsnittet. 

– at studerende med lavere karaktergennemsnit oplever 

svagere social tilknytning. 

Rapporten viser, som også indikeret ovenfor, stærke 

sammenhænge mellem de studerendes samlede motivation for 

at studere på uddannelsen og deres faglige engagement. Den 

viser også en mere moderat, men stadig stærk sammenhæng i 

forhold til den sociale tilknytnings påvirkning på intrinsisk 

motivation og self-efficacy. 

 

Ligeledes viser rapporten stærke sammenhænge mellem 

studerendes sociale tilknytning og oplevelse af fag og 

undervisning i forhold til at blive mødt med passende 

udfordringer samt oplevelse af undervisernes tydelighed (EVA, 

2020a+b). 

 

5.7. TINTO (2017): FRAFALD FRA DEN 
STUDERENDES PERSPEKTIV 
Tintos ‘Institutional departure model’ tager som nævnt ovenfor 

sit udgangspunkt i uddannelsesinstitutionens arbejde med at 

forebygge frafald. I en artikel fra 2017 skifter Tinto imidlertid 

perspektiv og forsøger at forstå frafald fra de studerendes 

perspektiv - ‘Through the eye of the students’, som artiklens 

titel lyder.  

 

 

I artiklen peger Tinto på, at studerende ikke er optagede af at 

holde fast, dvs. at blive fastholdt i institutionen, men af at blive 

ved, dvs. at blive ved på den kurs i forhold til uddannelse, de har 

lagt, uafhængig af om det lige foregår på den konkrete 

institution. Det at opnå vedbliven, eller mere præcist på dansk 

vedholdenhed, også når ting er svære, bliver således et centralt 

arbejde for den studerende i et uddannelsesforløb (Tinto, 

2017).  

 

Forudsætningen for vedholdenhed er for Tinto motivation, og 

netop motivation er formbar (både i positiv og negativ retning) 

gennem de oplevelser, den studerende møder i sin uddannelse. 

Tinto forstår motivation som interaktion mellem den 

studerendes mål, den studerendes self-efficacy, den 

studerendes følelse af at høre til, og den studerendes oplevelse 

af relevans i uddannelsens curriculum (Tinto, 2017). 

 

Når det gælder den studerendes mål, minder Tinto her om, at 

studerende kan have ganske forskellige mål med at begynde på 

en given uddannelse, og at disse mål ikke nødvendigvis handler 

om at fuldføre uddannelsen på en bestemt institution. Tinto 

minder også om, at der kan være ganske forskellige slags 

motivation for at begynde på en uddannelse, såvel intrinsiske 

som ekstrinsiske, og at nogle studerende ikke nødvendigvis er 

voldsomt afklarede med, hvorfor de er begyndt på en given 

uddannelse. Og ikke mindst at nogle studerende heller ikke er 

voldsomt engagerede i målet om at gennemføre og derfor er 

særligt sårbare over for forhold undervejs, som kan ændre 

motivationen. Tintos pointe er, at netop fordi de studerende vil 

have mange forskellige typer af mål og mange forskellige 

niveauer af engagement i disse mål, vil de også blive påvirket 

forskelligt af de ting, de møder og oplever under uddannelsen.  

 

Hvad angår den studerendes self-efficacy forstået som den 

studerendes tro på egne evner til at lykkes i specifikke 

situationer, er det for Tinto en central pointe, at self-efficacy er 

noget, der kan tillæres, ikke noget som nedarves. Det betyder, 

at uddannelsen har et ansvar for at hjælpe studerende med lav 

self-efficacy i forhold til uddannelse med at opbygge nye, gode 

studieerfaringer, så de kan tilegne sig en ny tro på at de kan 

lykkes (Tinto, 2017). 

 

Hvad angår den studerendes følelse af tilhørsforhold til 

uddannelsen, peger Tinto ligeledes på, at dette understøtter 

vedholdenhed hos den enkelte, også når tingene bliver svære. 

Oplevelsen af tilhørsforhold udspringer af den enkeltes daglige 

møde med uddannelsesinstitutionen på mange niveauer, dvs. 

klimaet på institutionen, de daglige møder og udvekslinger med 

andre studerende, undervisere, sekretærer, 

kantinemedarbejdere etc. (Tinto, 2017). 
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Hvad angår den studerendes oplevelse af relevans i 

uddannelsens curriculum, handler det for Tinto om relevans 

forstået som et:  

 
‘complex interplay among a variety of issues including faculty 
teaching methods, perceived institutional quality, and student 
learning style preferences and values.’ (Tinto, 2017, s. 259). 

 

Studerende skal altså opleve, at det de lærer, er af en 

tilstrækkelig høj kvalitet til at retfærdiggøre deres tid og 

indsats. Hvis det modsatte er tilfældet, vil det modvirke den 

studerendes vedholdenhed. 

 

5.8.  SAMMENFATNING 
I nærværende undersøgelse er en af ambitionerne at komme 

tættere på frafaldsgrunde og frafaldsovervejelser blandt 

tidligere VIA-studerende med HF-baggrunde gennem 

interviews. Vi er optaget af de tidligere studerendes valg i 

forbindelse med frafald og oplevelse af frafaldsprocessen. 

Vores undersøgelse bygger derfor først og fremmest på Tintos 

forståelse af fastholdelse som betinget af faglig integration og 

social integration. Vi bygger endvidere på Smith & Reimers og 

Hartkopf & Kjærsgaards opdeling af faglig integration i den 

studerendes oplevelse af henholdsvis faglig formåen og faglig 

relevans. Endvidere forstår vi den faglige integration også som 

et spørgsmål om faglig identifikation. Dette er måske endnu 

vigtigere i de uddannelser, som denne undersøgelse fokuserer 

på, eftersom der er tale om uddannelser rettet mod en specifik 

profession som henholdsvis sygeplejerske eller pædagog.  

 

Hvad angår social integration forstår vi det i denne 

undersøgelse som såvel den studerendes oplevelse af at føle 

sig forbundet med andre studerende på uddannelsen som 

følelsen af socialt tilhørsforhold til institutionen. 

 

Disse forståelser af frafaldsforskningens kernebegreber er 

indarbejdet i den spørgeguide, som dannede rammen om 

undersøgelsens interviews. Dette blev uddybet i afsnit 2 om 

undersøgelsens metode, og interviewguiden er som nævnt 

gengivet i rapportens appendiks. 
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I dette afsnit afrapporteres hovedfund fra interviewundersøgel-

sen. Afrapporteringen er struktureret med udgangspunkt i 

såvel de tematikker, der udsprang af litteraturgennemgangen, 

som empiriske fund identificeret gennem den åbne kodning af 

materialet. Der fokuseres således primært på følgende 

overskrifter: de studerendes oplevelse af HF som 

adgangsgrundlag, oplevelsen af undervisning og feedback på 

VIA, oplevelsen af praktikforløb samt betydning af social 

tilknytning på uddannelsen, personlige problemer og 

forudgående multiple frafald. Dette afsnit har en overvejende 

redegørende og deskriptiv karakter, mens det følgende 

diskussionsafsnit (afsnit 7) i højere grad kobler fundene til de 

teoretiske pointer fremhævet i litteraturgennemgangen.   

 

6.1. INFORMANTERNES OPLEVELSE AF HF SOM 
FAGLIGT GRUNDLAG 
Helt generelt udtrykker de frafaldne studerende stor 

tilfredshed med deres HF som grundlag for videregående 

uddannelse. Det er deres oplevelse, at HF-uddannelsen har 

rustet dem godt til at begynde på henholdsvis pædagog- og 

sygeplejerskeuddannelsen i VIA, og der er ikke nogen i de 14 

interviews, som tilskriver mangler ved HF-uddannelsen en 

andel i deres beslutning om frafald fra VIA. 

 

Informanterne bliver i interviewet spurgt, hvordan de oplevede 

sig fagligt klædt på fra HF, da de begyndte på VIA-uddannelsen, 

og generelt oplevede de sig godt klædt på. Følgende svar fra 

Sygeplejerske 2 på ovenstående spørgsmål er ganske 

dækkende for de 14 interviews: 

 
I: Hvordan oplevede du dig klædt på fagligt fra din HF, da du 
begyndte på VIA?  
 
S2: Det oplevede jeg egentlig meget godt. Jeg synes faktisk, at 
det var en lige overgang, eller hvad man skal sige.  

 

Den samme oplevelse gør sig gældende hos Pædagog 5, som 

endvidere uddyber: 

 
P5: Jamen, jeg synes faktisk jeg var klædt godt på. Det var 
nemt at følge med og ja meget af det var genkendeligt, synes 
jeg, i forhold til det vi havde haft på HF (altså i forhold til 
relevante fag) () samfundsfag og psykologi osv. Det var en god 
kombination.  
 

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at Pædagog 5 har 

HF-enkeltfag som adgangsgrundlag, men i det foreliggende 

datamateriale er der generelt ikke nogen forskel at spore hos 

respondenterne i forhold til, om de har en toårig HF som 

adgangsgrundlag eller en kombination af enkeltfag. Uanset om 

det er det ene eller det andet, oplever de sig i det store hele 

godt forberedt fra HF til det faglige indhold på den 

videregående uddannelse. 

 

Særligt faget psykologi fra HF fremhæves i den sammenhæng 

som en erfaring, som har givet mening for de studerende, da de 

begyndte på VIA-uddannelsen. Det gælder for såvel de 

informanter, der begyndte på pædagoguddannelsen, som for de 

der begyndte på sygeplejerskeuddannelsen. Ikke alle 14 har 

dog haft psykologi som en del af deres HF, men mange har. Og 

nogle af de, der ikke har haft psykologi, giver udtryk for at det 

kunne have været en hjælp, hvis de havde haft dette fag med 

også. 

 

Flere af informanterne italesætter af sig selv, at de ikke, i 

forhold til at begynde på uddannelsen, har oplevet forskel på, 

om man havde en HF eller en anden gymnasial uddannelse som 

adgangsgrundlag. Således siger Sygeplejerske 5: 

 
S5: [J]eg synes det er en fin uddannelse, hvor man bliver godt 
klædt på til det. Det er ikke fordi, at når jeg kiggede på de 
andre fra min klasse, som kom fra noget HTX eller HHX, så var 
det ikke fordi jeg følte, at jeg manglede noget. Tværtimod, så 
synes jeg faktisk, at jeg havde mere med, som jeg kunne 
bruge. For eksempel, fordi der var ikke særlig mange af dem, 
der havde psykologi med.  

 

Samme oplevelse har Sygeplejerske 3, som siger: 

 
S3: jeg vil sige, at jeg fik egentlig meget godt ud af min HF. Og 
jeg har egentlig ikke tænkt over, om jeg har taget en HF eller 
en STX som sådan. Altså jeg synes egentlig, at jeg har fået 
meget ud af det.  

 

Vi kan således ikke i materialet se, at de frafaldne studerende 

med HF-baggrund skulle opleve deres faglige udgangspunkt 

for at begynde på de to VIA-uddannelser som dårligere end 

studerende med en treårig gymnasial ungdomsuddannelse som 

baggrund. Tværtimod er der generelt stor tilfredshed med 

deres HF. 

 

6 ANALYSE AF INTERVIEWMATERIALET  
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Informanterne i undersøgelsen dækker som nævnt i 

metodeafsnittet (afsnit 2) meget bredt. Nogle har en toårig HF, 

mens andre har HF-enkeltfag som adgangsgrundlag. Nogle er 

gået direkte fra HF til pædagog- eller 

sygeplejerskeuddannelsen på VIA, nogle har flere års pause 

eller sabbatår mellem HF og den videregående uddannelse, og 

nogle er tidligere påbegyndt og efterfølgende faldet fra andre 

videregående uddannelser. Nogle har taget HF på VUC, og 

nogle har taget HF i tilknytning til andre gymnasiale 

ungdomsuddannelser. Nogle har taget målrettede fagpakker på 

HF, og nogle har taget valgfag. Nogle har taget HF-

uddannelsen inden HF-reformen i 2017, og andre har taget HF-

uddannelsen efter reformen. Men uanset de mange forskellige 

mulige HF-baggrunde er de tidligere studerendes oplevelse af 

HF grundlæggende positiv og baseret på, at den lever op til sit 

mål: at være et godt adgangsgrundlag til en videregående 

uddannelse. 

 

Vi kan således ikke med udgangspunkt i det foreliggende 

datamateriale pege på egne oplevelser af afgørende faglige 

udfordringer i de tidligere studerendes grundlag fra HF som 

årsag til deres frafald. De tidligere studerende forbinder ikke, 

eller i kun ganske ringe grad, deres faglige grundlag fra HF med 

beslutningen om at falde fra pædagog- eller 

sygeplejerskeuddannelsen i VIA. Dette kommer tydeligt til 

udtryk i interviewene, hvor de tidligere studerende bliver spurgt, 

om der var noget, HF kunne have gjort anderledes for at undgå 

beslutningen om frafald. Her svarer Pædagog 4 ganske kort: 

 
P4: Det tror jeg umiddelbart ikke.  

 

Et udsagn som er ganske repræsentativt for de fleste 

interviews, og ganske repræsentativt for den ovenstående 

pointe om, at HF-grundlaget hos de færreste informanter 

kobles til beslutningen om frafald. Flere af informanterne 

kommer dog med nogle råd eller forslag til, hvad HF kunne gøre 

(mere af), for at understøtte overgangen til videregående 

uddannelser. 

 

Omkring en tredjedel af informanterne peger på øget 

brobygning/studiepraktik/uddannelsesbesøg på videregående 

uddannelser som noget, der kunne have hjulpet deres valg af 

og overgang til videregående uddannelse. Det er dog for disse 

informanter ikke deciderede mangler fra HF-forløbet, som de 

oplever som årsager eller medvirkende årsager til frafald fra 

VIA-uddannelsen. Informanterne fordeler sig i forhold til dette 

tema nogenlunde ligeligt mellem tidligere pædagog- og 

sygeplejerskestuderende. For eksempel siger Sygeplejerske 1: 

 
 
 
 

S1: Men det efter HF, der var ikke sådan fokus på, at når man 
engang var færdig, hvad gjorde man så? Den kunne jeg godt 
have brugt hjælp til. Der var ligesom to dage, hvor man 
ligesom sagde ”Åh, I kan blive det her. I kan tage den her 
uddannelse”. Men jeg synes der var behov for hjælp med: 
Hvordan kommer du videre i livet? Altså hvordan ER det at 
være på en uddannelse? Det manglede jeg lidt, fordi det er jo 
et springbræt til de højere uddannelser.  

 

Her giver informanten netop udtryk for, at det at kunne komme 

tættere på videregående uddannelse som en del af HF-

uddannelsen ville have været hjælpsomt for hende i processen 

med at vælge. 

 

Pædagog 1 giver udtryk for, at hun har mødt muligheden for 

brobygning, men at der ikke var meget frihed til selv at vælge 

brobygningsstedet: 

 
P1: [D]et var kun det her med, at man måske selv skulle have 
lov til at kunne vælge hvad man sådan ville i de der to dage, 
hvor man skulle ud i praktik eller ud og på brobygning og se 
nogle steder i stedet for, at det blev pålagt en hvad man skulle.  

 

Informanten her er altså i udgangspunktet glad for at have 

stiftet bekendtskab med videregående uddannelser, men 

ønsker sig mere fleksibilitet og frihed til selv at vælge, hvad 

man gerne vil besøge som en del af sin HF. En enkelt informant 

peger endda på, at mere brobygning helt ned i grundskolen 

måske ville have gjort, at hun havde valgt en 

erhvervsuddannelse i stedet for en HF.  

 

På den anden side er langt de fleste af informanterne dog 

samtidig også relativt nøgterne i forhold til potentialet i 

brobygning. Der synes på tværs af interviewene at være en 

erkendelse af, at der næppe er nogle lette genveje til at træffe 

valget, og at mere eller bedre brobygning alene formentlig kun 

kan spille en begrænset rolle i forhold til at understøtte det 

”rigtige” studievalg. 

 

Det skal i denne sammenhæng igen bemærkes, at 

informanterne i denne undersøgelse er en blanding af HF-

studerende fra både før og efter reformen, samt at 

professionsretning og praksiserfaring fra videregående 

uddannelse er centrale omdrejningspunkter i den reformerede 

HF-uddannelse. Arbejdet med at udvide og integrere 

praksisperspektivet og muligheden for møder og erfaringer 

med forskellige videregående uddannelser er således allerede 

en del af det faglige udviklingsarbejde, som pågår på HF-

uddannelserne – men det er dog ikke nødvendigvis noget, som 

alle respondenterne i denne undersøgelse har stiftet 

bekendtskab med, da deres HF-uddannelse i flere tilfælde 

ligger længere tilbage. 
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Det skal imidlertid samtidig også bemærkes, at disse initiativer 

i forhold til at understøtte professionsretning og 

praksisorientering i HF-uddannelsen fremstår udfordret i 

Rambølls og EVAs slutrapport fra gymnasiereformens følge-

forskningsprogram (Rambøll & Eva, 2022). Men i forhold til lige 

præcis den gruppe af frafaldne, som indgår i nærværende 

analyse, er det dog vores vurdering, at flere 

brobygningsinitiativer eller større viden om enten de konkrete 

uddannelser i denne undersøgelse (dvs. pædagog og 

sygeplejerske) eller om videregående uddannelser i et bredere 

perspektiv næppe havde gjort en væsentlig forskel for frafaldet. 

Som det vil blive behandlet i analysens afsnit 6.4, skyldes de 

tidligere studerendes frafald i hovedsagen individuelle, 

personlige årsager, snarere end manglende kendskab til eller 

viden om uddannelsen. 

 

6.2. OPLEVELSER AF VIAS UNDERVISERE OG 
FEEDBACK 
Stort set alle informanter i undersøgelsen giver ligeledes udtryk 

for gode oplevelser med VIAs undervisere på henholdsvis 

pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen. Underviserne 

beskrives på begge uddannelser som bl.a. “søde og meget 

hjælpsomme” (Pædagog 1), ”…dygtige, altså kompetente 

undervisere, de var rigtig gode” (Pædagog 5), ”nemme at 

snakke med og søde og rare” (Sygeplejerske 5). Relationen med 

underviserne opleves således for langt de fleste af de tidligere 

studerende som rigtig god, både fagligt og menneskeligt. Som 

Sygeplejerske 1 udtrykker det: 

 
S1: Underviserne er helt fantastiske, altså de er sat’me gode, 
lærerne, især på vores skole. Jeg tror ikke, der var én lærer jeg 
egentlig havde noget imod, og de var alle sammen skide 
dygtige og passionerede i deres fag. Altså virkelig. Det var en 
positiv oplevelse, helt klart. Rigtig, rigtig, rigtig dygtige 
undervisere. Det var sådan, at du kunne tage fat i dem bag 
efter timen og sige ”Hey, har jeg forstået det her rigtigt?”. De 
var altid, alle var mere end villige til at hjælpe.  

 

De tidligere studerende har dermed generelt oplevet dygtige og 

engagerede fagpersoner, som det var relativt let at have 

individuelle udvekslinger med, når det var nødvendigt. Flere af 

informanterne peger også på, at underviserne ikke blot var 

dygtige forelæsere, men meget optagede af at oversætte det 

faglige stof til de studerendes horisont, så det blev brugbart og 

anvendeligt, samt at de også var optagede af at de studerende 

faktisk lærte noget. Sygeplejerske 3 udtrykker det på følgende 

måde: 

 
S3: De var meget engagerede i, at vi egentlig lærte noget og 
egentlig også deltog i undervisningen (…). Der var en god 
dialog mellem elev og lærer, vil jeg sige.  

 

 

 

Og Sygeplejerske 7 tilføjer: 

 
S7: Jeg synes, der var nogen vildt dygtige undervisere. Jeg var 
også meget overrasket over sådan anatomien og fysiologien. 
Jeg følte egentlig vi havde nogen undervisere, der kunne sætte 
det ned på niveau, så vi forstod hvad det handlede om og som 
kunne tydeliggøre for os ”Det her skal I bruge her” altså så 
tingene sådan blev sat direkte ind i ”Det skal bruges her og 
her”, og så er det nemmere ligesom at omsætte, synes jeg.  

 

Udsagnene peger på, at de tidligere studerende generelt har 

oplevet underviserne i VIA som nogen, der i høj grad 

understøttede deres faglige integration på uddannelsen 

gennem en undervisning, der har vakt de studerendes interesse 

for uddannelsens forskellige faglige felter og vist, hvordan den 

faglige viden hang sammen med professionens praksis. 

Relationen til underviserne har således haft betydning for både 

den faglige integration for de tidligere studerende, og for den 

faglige identifikation for de studerende, hvor de oplever et 

fagligt tilhørsforhold til en uddannelse. 

 

De samme overvejende positive oplevelser gør sig gældende på 

spørgsmålet om, hvordan de tidligere studerende har oplevet 

feedback fra underviserne undervejs i deres studieforløb. 

Enkelte peger på, at man i højere grad end på HF selv har 

skullet søge feedback, men at det også var helt ok og 

forventeligt, fordi det er en videregående uddannelse, hvor man 

forventes at være mere selvstændig.  

 

Den feedback man så har modtaget, har generelt været 

brugbar og konstruktiv, er oplevelsen fra næsten alle 

informanter. Pædagogstuderende 5 siger: 

 
P5: Jeg synes der var en god feedback - også fordi man hele 
tiden skulle aflevere sine studieprodukter og man fik hele 
tiden en feedback på det. Altså jeg synes det var godt og (hvis 
der var noget) så ville de altid komme og hjælpe og tjekke 
tingene igennem og jeg synes de var rigtigt gode.  

 

Denne tidligere studerende har oplevet løbende og brugbar 

feedback fra sine undervisere og oplever en tillid til, at 

feedback altid er noget, man kan få på uddannelsen. Det er en 

oplevelse, der gør sig gældende hos langt de fleste tidligere 

studerende. Det skal dog bemærkes, at en enkelt 

pædagogstuderende ikke oplever feedback, som noget der er 

tilgængeligt på hendes uddannelsessted, selvom man rykker 

for det. 

 

Flere af de tidligere studerende oplever også, at underviserne 

har det udgangspunkt, at feedbacken skal have et bredere, 

læringsmæssigt potentiale. Således siger Sygeplejerske-

studerende 1: 

 
S1: Jeg vil sige, de var altid gode altså [til feedback]. Altså jeg 
vil sige, der var aldrig sådan nogen sådan, der var grove. Og de 
var gode til også, at man gjorde det sammen. At vi skulle lære 
af hinanden at give feedback. 
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Her bliver oplevelsen af feedback ikke udelukkende et fagligt 

integrationsprojekt for underviseren, men også et socialt 

integrationsprojekt, idet udgangspunktet for feedback bliver at 

anerkende hinanden som studerende gennem faglig feedback. 

Det har været en god oplevelse for de studerende, som oplever 

dette. 

 

Undervisning i coronatiden 
Det var vores antagelse ved begyndelsen af dette projekt, at 

eftersom undersøgelsen inkluderer interviews med tidligere 

studerende, hvis studieforløb i større eller mindre grad havde 

været påvirkede af corona og deraf følgende omlægning til 

virtuel undervisning, ville corona fremtræde som et væsentligt 

tema hos informanterne. Det viste sig ikke at være tilfældet. 

Langt de fleste af de tidligere studerende, vi har interviewet, 

nævner udelukkende corona og den virtuelle undervisning som 

en biomstændighed, og blot to af de 14 informanter angiver 

den virtuelle undervisning som en medvirkende, men ikke 

afgørende, årsag til deres beslutning om frafald. 

Pædagogstuderende 6 beskriver det på denne måde: 

 
P6: [Det stemte ikke] overens med mit behov for rutine. Altså 
det der med at stå op og komme i skole hver dag. Alt var bare 
på computeren jo. (..) Altså jeg bliver sådan lidt slasket. Når der 
ikke er nogen der forventer noget af mig, så gør jeg det faktisk 
heller ikke altid. Altså den løse struktur.  

 

Den virtuelle undervisning udfordrede denne studerendes 

studierutiner, og hun oplevede, at der i det virtuelle rum ikke var 

klare forventninger til deltagelse eller en struktur, der kunne 

hjælpe hende. For hende var det en af årsagerne til at beslutte 

sig for frafald. 

 

Også for Pædagogstuderende 7 var den virtuelle undervisning i 

coronatiden medvirkende til beslutningen om frafald. For 

hende handler det meget om undervisere, der efter hendes 

oplevelse ikke mestrede virtuel undervisning. Hun siger om 

underviserne: 

 
P7: [S]å led vi også under, at vi havde nogen, der slet ikke var 
gode til IT dengang med corona og fjernstudierne. Så, så gik 
det helt i koma.  

 

Informanten er i forvejen kritisk over for undervisningen på den 

pædagoguddannelse, hun blev optaget på, som hun synes ofte 

er for akademisk, for auditoriebaseret og for dårlig formidlet. 

Og denne kritik øges kun med den virtuelle undervisning under 

corona, så den understøtter hendes proces mod beslutningen 

om at stoppe på uddannelsen. Dette er dog en undtagelse i det 

store billede.  

 

Det er ligeledes vigtigt at understrege, at coronatidens 

undervisning bestemt ikke fremhæves af nogen informanter 

som ideel eller god, men det har dog for langt de fleste af de 

tidligere studerende ikke været en afgørende faktor i deres 

beslutning om at falde fra. 

6.3. INFORMANTERNES OPLEVELSE AF PRAKTIK 
I UDDANNELSEN 
Til gengæld har næsten alle de tidligere studerende, som er 

blevet interviewet i denne undersøgelse, og som nåede at være 

i en eller flere praktikker i studieforløbet, haft oplevelser i 

praktikken, der har fået betydning for beslutningen om frafald. 

Det gælder her at 9 ud af 14 informanter har været i praktik. 

Disse 9 er dog skævt fordelt i forhold til de to udvalgte VIA-

uddannelser, idet kun 3 af de tidligere pædagogstuderende har 

været i praktik, mens 6 af de tidligere sygeplejerskestuderende 

har været i praktik. 

 

Ud af de 9 angiver kun én (en sygeplejerskestuderende), at 

praktikken har været en udelukkende positiv oplevelse og ikke 

har haft betydning for overvejelser og beslutning om frafald fra 

uddannelsen. For de resterende 8 kan de negative oplevelser i 

praktikken karakteriseres under følgende tre temaer: 

 

– Manglende viden om hvad man skulle leve op til i praktikken 

– Oplevelser af travlhed og stress i praktikken 

– Oplevelser af chok og traumer i praktikken 

Hvor de tidligere pædagogstuderende, som har været i praktik, i 

høj grad falder ind under det første tema, placerer de tidligere 

sygeplejerskestuderende sig bredere over de tre temaer med 

en overvægt mod det andet tema. For nogle af de tidligere 

studerende kan praktikoplevelsen forstås i forhold til flere af de 

tre temaer. I det følgende gennemgår vi oplevelserne i de tre 

temaer.   

 

Manglende viden om hvad man skulle leve op til i praktikken 
For nogle af de tidligere studerende – og som nævnt ovenfor 

særligt de tidligere pædagogstuderende – var det uklart, hvad 

de skulle leve op til i praktikken. Det var ikke tydeligt for dem, 

hvad opgaven var, og det frustrerede dem. Pædagogstuderende 

1 siger: 

 
P1: Jeg ved ikke, hvad jeg skal kigge efter, når jeg er i praktik. 
Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, jeg føler bare lidt jeg skal være 
der og hjælpe dem på toilettet (…). Det er jo også rigtigt fint, 
hvis det var det, men jeg har ikke noget sådan information til, 
hvad man sådan ligesom skal gøre i forhold til den opgave, der 
skal laves, hvilke informationer jeg skal sådan ligesom bide 
mærke i, hvad der sker og sådan. Det er bare meget kaotisk, 
synes jeg. Der var meget information, der manglede at blive 
givet.  
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Pædagogstuderende 1 oplever ikke at være klædt på til rollen 

som en studerende, der skal være en del af en professionel 

virkelighed og bruge denne erfaring ind i sin uddannelse. Det 

gør praktikken frustrerende for hende, for hun er klar over, at 

hun ikke blot skal være et ekstra par praktiske hænder i den 

børnehave, hun er i praktik i, men at der ligger noget mere i 

rollen som studerende i praktik. Hun er bare ikke klar over hvad. 

For hende bliver udfordringen dobbelt, for da hun spørger 

praktikstedet, som har haft mange i praktik før hende, får hun 

at vide, at det ved de heller ikke rigtigt: ”så jeg stod som sådan 

et kæmpe spørgsmålstegn”.  

 

Oplevelsen af frustration, i forhold til hvordan man skal agere i 

praktikken, bliver derfor for pædagogstuderende 1 en af 

begrundelserne for at stoppe på pædagoguddannelsen. 

Også pædagogstuderende 7 har problemer med at forstå, hvad 

det egentlig er, hun skal leve op til i praktikken, som i dette 

tilfælde er den første 7-ugers praktik for de studerende. Særligt 

praktikvejlederens og praktikstedets krav oplever hun som 

uklare og umulige at honorere. 

 
P7: Min vejleder derude virker så som en, der er virkelig, 
virkelig dygtig til de store praktikker, hvor man HAR prøvet at 
skrive logbog, hvor man HAR prøvet hvad det vil sige at 
arbejde og tage noter samtidig med. Arbejde med dem 
bagefter og få lavet et produkt. Hun stiller 1001 krav til mig. 
Det er ikke godt nok, det jeg gør, og hun forventer, at jeg kan 
regne ting ud. Hvad det er, hun synes jeg står og mangler. 
Sågar stikker hun mig en dag en opgave med noget, der 
hedder Hoppeline. Det kender jeg ikke. Det stikker hun mig i 
hånden og siger ”Det skal du bare læse, og så gør børnene 
det”. Tak. Det kan jeg love dig for, de ikke gjorde. Men jeg 
gjorde jo ikke, som de plejede at gøre. Ergo så forstod de ikke, 
hvad de skulle, og jeg anede det ikke. Så jeg måtte faktisk 
sygemelde mig de sidste 14 dage, for jeg var ved at gå 
fuldstændig ned derude, og jeg tænker ”Det her det er ude af 
proportioner”. Så det her, sådan skal det slet ikke være, og jeg 
laver aktiviteter, og jeg filmer, og jeg står på hovedet, og det er 
stadigvæk ikke godt nok.  

 

Oplevelsen af ikke at kunne leve op til forventningerne og ikke 

kunne gennemskue, hvad disse forventninger egentlig er, bliver 

afgørende for denne tidligere studerende. Hun giver udtryk for, 

at hun følte sig meget alene i praktikken, og det ender med, at 

hun sygemelder sig i de sidste 14 dage af praktikken og 

stopper derefter på uddannelsen. Oplevelsen af praktikken er 

dog ikke den eneste begrundelse for, at Pædagogstuderende 7 

vælger at falde fra uddannelsen, men den er en afgørende 

begrundelse for endelig at tage beslutningen. 

 

Også Sygeplejerskestuderende 1 oplever udfordringer med, 

hvad hun faktisk skal i sin første praktik på uddannelsen, og 

hvem der kan hjælpe hende med at forstå det. Hun fortæller om 

sit møde med praktikken på en hospitalsafdeling. 

 
S1: Det var reelt en uge, jeg skulle overleve, fordi jeg kunne 
bare mærke, jeg følte mig så akavet. Og der følte jeg mig slet 
ikke godt nok forberedt, for jeg vidste slet ikke, hvad de 
forventede af mig. Det er noget andet, når du kommer ud som 

SOSU-elev, så forventer de jo, at du skal til at i gang med at 
lave alt muligt. Jeg følte mig simpelthen så kejthåndet. Jeg 
vidste faktisk slet ikke, hvor jeg næsten var. Helt nærmest 
panikslagen og jeg havde ingen idé om, hvad de havde af 
holdninger til mig også, fordi den sygeplejerske, der egentlig 
skulle holde øje med mig, det første hun siger til mig, da jeg 
kom derhen er: Ja, hun havde stort set egentlig ikke læst på 
det, men hun vidste da, jeg skulle komme i dag. Og så var jeg 
sådan lidt ”Oh, du ved ikke engang, hvad jeg skal”. Det var reelt 
kaos. Det var virkelig en tragedie.  

 

Sygeplejerskestuderende 1 forklarer således delvist sin dårlige 

praktikoplevelse med den store travlhed og stress, hun 

oplevede blandt personalet på afdelingen. Vi skal vende tilbage 

til spørgsmålet om travlhed i næste del af analysen. Men uagtet 

travlheden møder Sygeplejerskestuderende 1 altså her en 

praksis, som ikke ved eller kan give udtryk for, hvad de vil med 

hende, og hvad hendes opgaver egentlig er. For den studerende 

får det den konsekvens, at hun selv føler sig uforberedt, i vejen 

og faktisk panikslagen over at være tilstede. Der er i dette 

tilfælde ikke nogen hjælp at hente hos de fagprofessionelle i 

praktikken. 

 

De stærke ord, Sygeplejerskestuderende 1 bruger – kaos, en 

tragedie – peger på, hvor stærkt det opleves for disse tidligere 

studerende ikke at opleve sig mødt på en måde i praktikken, 

som kan hjælpe dem med at finde det rette forventnings- og 

funktionsniveau i praktikken, og som kan hjælpe med at 

forbinde praktikkens oplevelser med deres status og identitet 

som relativt nye studerende.  

 

Travlhed og stress i praktikken 
Særligt for de tidligere sygeplejerskestuderende, som har været 

i en eller flere praktikker, er oplevelsen af travlhed og stress for 

de professionelle på arbejdspladsen et genkommende tema og 

et tema, som styrker deres overvejelser om frafald. 

Flere af de tidligere sygeplejerskestuderende har herudover 

den samfundsmæssige fortælling om sygeplejerskers hårde og 

stressede arbejdsvilkår med i baghovedet, når de begynder på 

uddannelsen. Som Sygeplejerskestuderende 4 siger: 

 
S4: Altså jeg tror hele tiden, det der snak omkring, hvor 
pressede sygeplejersker er, og så komme ud og se det i 
praksis, altså det lå hele tiden og summede oppe i hovedet i 
forhold til, at det netop er en presset branche at være i. Og at 
man jo skal være på arbejdsmarkedet i mange år. Og at jeg 
konstant var i tvivl omkring, om det var den branche jeg skulle 
befinde mig i. Også på grund af lønnen og de der ting 
(smågriner).  

 

Som Sygeplejerskestuderende 4 peger på, bliver de fortællinger 

om sygeplejerskernes arbejdsvilkår, som de typisk har mødt 

gennem medierne, reaktiverede i mødet med de faktiske 

forhold i praktikken. Samlet er det med til at styrke 

overvejelserne om frafald fra uddannelsen. Travlheden og 

presset på sygeplejersker i sundhedssektoren får imidlertid 

ikke blot betydning for de tidligere studerende, som noget de 
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kan observere, og som de bliver skræmt af. For flere af de 

tidligere studerende får det også konkret betydning for deres 

egen praktikoplevelse, idet de oplever, at sygeplejerskerne i 

praktikken ikke har tid til dem. Sygeplejerskestuderende 2 

beskriver det på denne måde: 

 
S2: [D]a jeg havde været i praktik, så kunne man godt se, altså 
de løber jo stærkt. Mega fedt, slet ikke det… Men jeg kunne 
godt se, at de var sådan, at de var PRESSEDE.  Jeg havde en 
rigtig dårlig praktik faktisk også. Det er selvfølgelig heller ikke 
super fedt, når man står i sådan en situation. Jeg blev kastet 
rundt som en kastebold, men det viser jo selvfølgelig også 
virkeligheden lidt, føler jeg. Men når man står der, har kun gået 
på uddannelse i hvad, to måneder eller sådan noget, så er det 
meget voldsomt.  

 

Sygeplejerskestuderende 2 oplever således ikke, at 

sygeplejerskerne i praktikken har tid til at hjælpe eller være 

nærværende over for en helt ny studerende. Hun oplever i 

stedet at blive kastet rundt mellem flere afdelinger på et 

hospital, som ikke har tid eller plads til hende, og at have 

følelsen af at stå alene. Hun bliver med egne ord ”skræmt” af 

jobbet og dermed uddannelsen i sine praktikoplevelser. 

 

Samme type oplevelse har Sygeplejerskestuderende 4. Hun 

oplevede en praktik med meget underbemanding, så den, der 

tog sig af hende i praktikken, og den, hun primært skulle 

observere, var en anden studerende på 2. eller 3. semester. Når 

hun mødte egentlige sygeplejersker, var der ikke meget at 

hente. Som hun beskriver det: 

 
S4: Altså jeg oplevede en dag, hvor jeg skulle observere, hvad 
det administrative i at være sygeplejerske var, og så hende, 
der skulle vise mig rundt, hun hilste ligesom ikke rigtig på mig, 
eller sådan. Og så sad hun egentlig bare og skrev på 
computeren og sådan ikke rigtig introducerede mig til, hvad 
det egentlig var, hun lavede… Og ja, der fik jeg bare et ret 
dårligt indtryk, kan man sige.  

 

Både oplevelsen af travlheden i sig selv og oplevelsen af ikke at 

blive mødt på en ordentlig måde, hverken ift. det professionelle 

indhold eller relationelt, af de professionelle sygeplejersker i 

praktikken, er i dette tilfælde med til at afkoble Sygeplejerske-

studerende 4 fra identiteten som sygeplejerskestuderende.  

 

Oplevelser af chok og traumer i praktikken 
Som det fremgår af ovenstående, er der i mange tilfælde 

ganske store konsekvenser af dårlige praktikoplevelser for de 

studerende. Flere har måttet sygemelde sig undervejs i 

praktikken, og oplevelserne beskrives af nogle med ord som 

kaos, tragedie, skræmt. 

 

For nogle af de tidligere studerende fører praktikoplevelserne 

endvidere til et decideret chok eller traume. Vi bruger her ordet 

traume på en ikke-diagnostisk måde, men som det ord en af de 

tidligere studerende selv vælger at beskrive sin oplevelse med. 

For Sygeplejerskestuderende 5 var et det chok at komme i 

praktik på et plejehjem. Hun beskriver det således: 

 
S5: Ja, det var ret meget et chok at være på plejehjem, og se 
de her sådan ældre mennesker, sådan hvordan, de havde det 
jo. Altså det kan jeg jo godt se nu, fordi nu har jeg arbejdet på 
plejehjem, men når man er helt grøn i faget altså. Jeg turde 
næsten ikke, altså snakke med dem her, fordi jeg vidste ikke, 
hvad jeg skulle snakke med de her ældre mennesker om… 
Også sådan lidt, altså du ved, man kommer ud, og så er der 
nogen, de sidder jo bare halvt og hænger i deres kørestole og 
savler. Man er sådan lidt; ”hold da op, hvad skal man lige gøre 
her? Hvordan håndterer man det?”  

 

På den ene side forbinder dette udsagn sig med den første af 

ovenstående temaer om at opleve at mangle viden om, hvad 

man skal leve op til i praktikken.  

 

Sygeplejerskestuderende 5 oplever tydeligt et manglende 

handleberedskab i forhold til de praktiksituationer, hun bliver 

sat i. Og hun mangler ligeledes en støtte fra de professionelle i 

den pågældende praksis til at støtte hende. På den anden side 

er der imidlertid for Sygeplejerskestuderende 5 også tale om et 

reelt chok over at skulle stå over for mennesker i svære 

livssituationer, et chok både over at se mennesker i sådanne 

situationer og over, hvordan man som sygeplejerske skal kunne 

holde det ud og håndtere det. 

 

For Sygeplejerskestuderende 7 er en chokerende oplevelse i 

praksis efterfølgende blevet til et reelt traume i hendes liv, som 

det har taget lang tid at bearbejde. Efter en god første praktik 

er Sygeplejerskestuderende 7 i sin anden praktik på en palliativ 

sengeafdeling. Det interesserer hende og er noget, hun har 

tænkt, hun nok gerne ville arbejde med. Hun oplever det som 

hårdt at være der, men også spændende og meningsfuldt. 

Imidlertid oplever hun mod slutningen af praktikken et 

voldsomt og pludseligt dødsfald. Hun beskriver det således: 

 
S7: Jeg var ude for et pludseligt hjertestop, mens jeg var der, 
og kom ned som nummer to på stedet (…) Og det tror jeg ikke 
har været godt på nogen måde. Det har virkelig været et chok 
for mig og har været virkelig svært at bearbejde efterfølgende, 
fordi altså jeg har aldrig set et hjertestop, før jeg så det der. Og 
jeg var 20 år på det tidspunkt, så jeg er jo heller ikke så 
gammel og sådan. Nok har jeg oplevet nogle frygtelige ting, 
men aldrig noget i den kaliber. Og der tror jeg på en eller 
anden måde, at jeg har savnet at blive grebet på en eller anden 
måde.  

 

Hun får umiddelbart efter oplevelsen mulighed for at få talt den 

igennem på afdelingen, men da hun vender tilbage til 

uddannelsen, er der ikke nogen, der griber hendes chokerende 

oplevelse og tilbyder støtte eller opfølgning. Hun siger selv om 

sin efterfølgende oplevelse på uddannelsen: 

 
S7: [A]ltså når man kommer tilbage, så nævner man de ting, 
der har været sådan HELT, altså hvor man bare var: ”Tænk jeg 
fik lov til det her, og det her så jeg” og sådan noget, men man 
nævner også de ting som har været svære, og som har været 
hårde, og som har gjort en ked af det, og man har været bange 
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for det og sådan noget. Og der tror jeg på en eller anden måde, 
der skulle have været en eller anden, der havde sagt ”Okay, 
hold da op. Skal vi ikke lige snakke noget mere om det?”. Så 
jeg tror, det er det, der har sat det første frø i mig i, at ”Er det 
det her jeg skal?”. Fordi jeg blev så påvirket af det, og jeg har 
også efterfølgende selv søgt psykolog for det, men jeg tror jeg 
har savnet, at det kom fra skolens side. Ja.  

 

Sygeplejerskestuderende 7 peger her på, hvor vigtigt det er at 

få mulighed for at få bearbejdet voldsomme oplevelser, når 

man er en ung og uerfaren studerende, der indgår i en travl og 

svær praksis, hvor mennesker er syge og kan dø. Den mulighed 

oplevede hun ikke på sin uddannelse, og hun oplevede, 

berettiget eller uberettiget, at det var noget, hun måtte 

håndtere selv. 

 

6.4. INFORMANTERNES OPLEVELSE AF SOCIAL 
TILKNYTNING PÅ UDDANNELSEN SAMT 
BETYDNING AF PERSONLIGE PROBLEMER OG 
MULTIPLE FRAFALD 
 

Social tilknytning på uddannelsen 
De 14 informanter falder i to overordnede grupper, når det 

handler om oplevelsen af social tilknytning og mødet med de 

andre studerende på uddannelsen. De, der har oplevet den 

sociale tilknytning og forholdet til de øvrige studerende som 

overvejende godt, og de, der har oplevet det som overvejende 

skidt, og for hvem det har været en medvirkende eller 

altovervejende årsag til frafald. De to grupper er næsten lige 

store, idet 8 giver udtryk for positive oplevelser med det 

sociale, og 6 giver udtryk for mindre positive eller deciderede 

dårlige oplevelser med det sociale. Af de 6, som oplever den 

sociale tilknytning som mindre positiv eller decideret dårlig, er 

4 tidligere sygeplejerskestuderende og 2 tidligere 

pædagogstuderende. Om det siger noget generelt om 

forskellen på studiemiljøet på de to uddannelser er denne 

undersøgelse dog ikke robust nok til at dokumentere. Her skal 

det også bemærkes, at de 6 tidligere studerende, der har 

mindre positive eller dårlige oplevelser med social tilknytning, 

har studeret på flere forskellige studiesteder geografisk.  

 

De 6 tidligere studerende placerer sig i et spænd fra oplevelsen 

af udfordringer med det sociale til deciderede sygemeldinger 

på grund af det sociale. Kigger vi først på oplevelsen af 

udfordringer med det sociale, kan det handle om at få det 

faglige og det sociale på uddannelsen til at gå op. 

Sygeplejerskestuderende 4 siger om denne udfordring: 

 
S4: Altså jeg tror, jeg blev overrasket over, hvor meget 
detbåde kræver at komme ind på den sociale og den faglige 
front. At det kan være ekstremt svært, at ligesom at 
administrere begge ting, fordi man så gerne vil begge ting.  

 

For denne tidligere studerende er udfordringen med den 

sociale tilknytning ikke et spørgsmål om ikke at kunne finde 

venner på studiet, men erkendelsen af at det er rigtig krævende 

at blive integreret socialt, når man også skal integreres fagligt 

og i den forbindelse oplever, at det er et fagligt krævende 

studie at gå på. Sygeplejerskestuderende 4 beskriver sig selv 

som en med lav faglig selvtillid, og ikke mindst derfor har hun 

brug for at bruge mange timer på at forberede sig fagligt. Men 

det gør det svært at håndtere den sociale integration. Hun 

fortsætter: 

 
S4: Ja, altså det var noget, vi snakkede ret meget om på holdet 
også. Det der med, at det er svært at blive tilbudt noget socialt 
og så sige fra over for det, fordi man er nødt til at tage hjem i 
stedet for og sidde at læse. Det var ret svært ligesom at 
navigere i, synes jeg. Fordi man ikke vil virke sådan 
uinteresseret.  

 

Det er således en dobbelt ’fear of missing out’, som 

Sygeplejerskestuderende 4 her italesætter. Hvordan håndterer 

man den dobbelte integration af det faglige og sociale som ny 

studerende på en uddannelse, når man er bange for, at det man 

ikke deltager i – være det sig forberedelsen til næste dag eller 

et givet socialt arrangement – kan vise sig at få betydning for 

oplevelsen af integration på uddannelsen? Beslutningen om det 

ene eller andet er ikke givet, og det viser sig vanskeligt for flere 

af de studerende at håndtere denne balance. 

 

For flere af informanterne viser det sig dog hurtigt, at de slet 

ikke kan lykkes med at være en del af det sociale. Det handler 

om alder og kulturforskelle, men det handler også om 

klikedannelser, social eksklusion og oplevelsen af at være 

anderledes og ikke passe ind. For Pædagogstuderende 3 er 

alder og kulturforskelle afgørende for oplevelsen af ikke at 

opleve sig socialt integreret.  

 
P3: [A]ltså på en eller anden måde overraskede jargonen mig 
lidt. Det tror jeg var en blanding af, at jeg havde været i .. (et 
andet erhverv/anonymiseret) i et par år. Der er der jo 
selvfølgelig en ret speciel jargon ret langt fra, hvad kan man 
kalde pædagogtankegangen. Men det skyldtes også, at det var 
to klasser, men det var sådan meget delt op, sådan at de, 
sådan meget unge, var i den ene klasse, og så var der de med 
lidt mere blandede alder i den anden klasse. Det ved jeg ikke 
helt, om jeg var så meget fan af den opdeling der, det kunne 
blive meget ligesom lidt for teenageagtigt – jeg var i den unge 
klasse. Lige sådan lige til den gode side med teenagefnidder i 
den. 

 

Overgangen fra andet erhverv til pædagoguddannelsen er en 

stor kulturændring for Pædagogstuderende 3, som han 

undervejs i studieforløbet har svært ved at finde mening i. Og 

denne store kulturelle udfordring bliver igen udfordret af en 

ekstra kulturændring: at skulle være i klasse med helt unge og 

udsat for ”teenagefnidder”. Denne dobbelte kulturudfordring og 

vanskeligheden ved at håndtere den synes at være den 

afgørende frafaldsårsag for Pædagogstuderende 3.  
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Det fremgår dog også af interviewet, at motivationen for at 

gennemføre studiet nok under alle omstændigheder fra starten 

var lav.  

 

Også Pædagogstuderende 6 italesætter udfordringer med at 

passe ind i en bestemt kultur på uddannelsen. Hun er i lighed 

med Pædagogstuderende 3 nogle år ældre end de fleste 

studerende og udfordret af såvel fysiske som psykiske lidelser. 

Hun oplever, at det er svært at passe ind, når man ikke kan glide 

uproblematisk ind i en fest- og drukkultur. 

 
P6: Altså alle i klassen de var ude og drikke øl og alt muligt 
næsten hver dag efter skole. Det måtte jeg ikke bl.a. med min 
medicin, fordi så bliver jeg helt loco. Så det var meget i det der 
fællesskab, der også gik ud over gruppearbejdet, fordi der var 
ikke nogen, der gad at være i gruppe med mig. Fordi de følte 
ikke de kendte mig, når jeg ikke var ude og drikke øl med dem 
hele tiden.  

 

Pædagogstuderende 6 oplever dermed, at udgrænsningen fra 

et socialt fællesskab glider over i en udgrænsning fra det 

faglige fællesskab. Det bliver ikke muligt at være en del af 

meningsfulde faglige fællesskaber i f.eks. studiegrupper, og det 

får stor betydning for hendes oplevelse af både social og faglig 

tilknytning til uddannelsen, ikke mindst fordi hun i den sidste 

del af sin studietid overværer en voldsom digital mobning af en 

anden studerende, der heller ikke passer ind i klassens sociale 

kultur. I sidste ende er disse oplevelser en hovedårsag til 

hendes frafald. Hun oplever ikke, at der er undervisere eller 

andre professionelle knyttet til uddannelsen, som er 

opmærksomme på den dårlige kultur, hun observerer. Hun 

foreslår derfor, at man på uddannelserne bliver mere 

opmærksomme på trivsel og dynamik blandt de studerende: 

 
P6: Måske være mere - men det burde bare heller ikke være 
nødvendigt i vores alder - men være mere obs. på 
klassedynamikken måske. Hvordan har folk det? Og om folk 
trives eller sådan. Selvom at det er en voksenklasse og, så så 
jeg virkelig mange, der havde det dårligt. Eller sådan ikke 
kunne lide at være i skole. Men jeg er også ret sikker på, at det 
er, fordi jeg er endt i en uheldig klasse, fordi jeg har også en 
del venner, der også går på pædagog og læser andre fag på 
VIA, og de har det jo altså skidegodt og har fået helt vildt gode 
venner og elsker at komme i skole. Men i hvert fald lige være 
sikker på, at alle har det fint med klassekulturen eller hvad det 
er, fordi man skal jo alligevel gå der i tre år plus/minus.  

 

Flere af de tidligere sygeplejerskestuderende taler ligeledes om 

udfordringer med at passe ind i en social kultur og fortæller om 

oplevelser med klikedannelser på uddannelsen allerede meget 

tidligt i studieforløbet. Kliker som det kan være meget svært at 

blive en del af. Og også her kan klikedannelsen handle om, 

hvorvidt man er en del af en festkultur eller ej. 

Sygeplejerskestuderende 1 fortæller: 

 
S1: Nu er jeg aldrig typen, der går i byen og sådan noget. Der 
følte du ret hurtigt, du egentlig blev smidt ud af systemet. Så 
havde du ikke dem mere at snakke med. Og det er lidt synd, 
fordi det er ikke alle, hvad skal man sige, der tager til store 
vilde fester eller har overskud til hele tiden at skulle være på, 

på den måde. Faktisk mange, der var der for uddannelse og 
selvfølgelig få nogen, hvad skal man sige, arbejdsrelationer. 
Jeg var faktisk heldig med, at vi var i grupper, fordi dem jeg gik 
i gruppe med var faktisk dem jeg primært, hvad skal man sige, 
socialiserede med. Og kom særligt til at snakke med. Der var 
jeg faktisk ret heldig, fordi ellers var jeg nok blevet smidt til 
siden, så at sige.  
 
 

Også denne tidligere studerende føler sig således koblet af fra 

en gå i byen-kultur, men bliver reddet af at have gode relationer 

til sin studiegruppe, som hun kan opleve en social tilknytning 

til. 

 

Sygeplejerskestuderende 3 oplever ligeledes sociale 

udfordringer med klikedannelser på uddannelsen og betegner 

det dårlige sociale miljø som hovedårsagen til, at hun valgte at 

stoppe på uddannelsen. Også hun foreslår, at uddannelserne i 

højere grad er opmærksomme på, hvordan det sociale fungerer 

på uddannelsen. Hun siger: 

 
S3: Jeg synes, at de skal blive bedre til det der med, at egentlig 
at se, hvordan folk trives i klassen. For det synes jeg ikke 
rigtig, at de havde helt vildt god hånd om. (...) Og det synes jeg 
nogle lærere burde prøve at lægge mærke til. At alle egentlig 
har det lidt bedre, og måske også prøver at gøre sådan, at der 
kom et bedre fællesskab.  

 

Om end de tidligere studerende helt klart har det 

udgangspunkt, at man selv har et ansvar og skal være voksen, 

når man går på en videregående uddannelse, så peger flere 

studerende altså på et behov for, at uddannelserne i højere 

grad er opmærksomme på trivsel og social kultur i klasserne 

som en del af hverdagen, så det sociale kan forbedres, og der 

kan skabes rum for alle. Alternativet er, som Sygeplejerske-

studerende 5 præcist beskriver det: jeg følte ikke, at jeg 

passede ind sådan socialt, så faldt jeg sådan lidt fra fagligt 

også. Med andre ord, dårlig social tilknytning kan føre til dårlig 

faglig integration og dermed sætte den studerende i en dobbelt 

udsat position for frafald. 

 

6.5. BETYDNINGEN AF PERSONLIGE 
PROBLEMER 
For mange af informanterne i undersøgelsen er det imidlertid 

ikke et spørgsmål om udelukkende sociale eller faglige – eller 

begge typer – problemer, som fører til beslutningen om frafald. 

9 ud af de 14 informanter meddeler af sig selv, at de er udford-

rede af forskellige fysiske eller (først og fremmest) psykiske 

problemer. Og for flere af disse er de psykiske problemer 

hovedårsagen til frafald. Enten fordi de har gjort den faglige 

og/eller sociale integration vanskelig i hverdagen, eller fordi de 

har måttet sygemelde sig pga. disse psykiske vanskeligheder. 

Det er psykiske og fysiske problemer, som går forud for deres 

uddannelse på VIA, og som de også typisk har været udford-

rede af, allerede da de gennemførte deres HF-uddannelse. 
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3 af de 14 informanter er diagnosticerede ordblinde og 1 

talblind. 2 informanter har ADHD eller ADD. 1 har en svær 

depression. 1 har en kronisk fysisk lidelse. Og 4 omtaler 

personlige problemer og psykisk skrøbelighed uden at blive 

mere specifikke. Vi har i interviewene med de 14 informanter 

ikke spurgt ind til diagnoser eller psykisk eller fysisk 

skrøbelighed, så de 9, der er nævnt her, har fortalt dette på eget 

initiativ. Der kan således være andre personlige problemer hos 

de resterende 5, som ikke er nævnt under interviewene. 

 

Alle 9 informanter er således bevidste om deres personlige 

udfordringer, og nogle af dem har også fået SPS-støtte 

undervejs. For nogle har den hjælp været klar allerede fra de 

første dage på uddannelsen, mens andre har måttet vente på 

hjælpen. De sidste oplever, at de måske kunne have været 

fastholdt på uddannelsen, hvis de havde fået hjælpen i tide. Det 

gælder både i forhold til såvel ordblindhed som psykiske 

udfordringer. 

 

Endelig skal det nævnes, at 3 ud af de 14 informanter tidligere 

har været optaget på og er faldet fra andre videregående 

uddannelser. Dette frafald spænder fra optagelse på 2 tidligere 

videregående uddannelser til optagelse på 6 tidligere 

videregående uddannelser, alle med frafald til følge. 
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I undersøgelsens diskussion zoomer vi ind på de tre 

problemstillinger, som i vores datamateriale synes at være 

mest afgørende for informanternes frafald, nemlig 

– udfordringer med praktikken i uddannelsen 

– social tilknytning 

– personlige problemer. 

Vi diskuterer således ikke de tidligere studerendes syn på HF 

som grundlag for den videregående uddannelse, eftersom vi i 

dette datamateriale i altovervejende grad finder positive 

opfattelser af HF-forløbet og det at have HF som 

adgangsgrundlag til pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen. 

Vi kan således ikke hos disse 14 informanter knytte det forhold, 

at de har HF som adgangsgrundlag direkte med deres frafald. 

Vi vil dog kort diskutere forholdet mellem HF og videregående 

uddannelse i forbindelse med temaet personlige problemer. 

 

Ligeledes kommer vi i diskussionen heller ikke ind synet på 

undervisningen samt feedback i relation til de to konkrete VIA-

uddannelser, der er i fokus for undersøgelsen. Også her er 

respondenterne i helt overvejende grad positive og peger kun i 

meget begrænset omfang på disse faktorer som medvirkende 

til frafaldsbeslutninger. Dermed kan det anføres, at to af de 

mere oplagte bud på forklaringer synes at kunne tages ud af 

ligningen – i hvert fald i forhold til den begrænsede gruppe af 

informanter, som har taget del i denne undersøgelse.  

 

Det er endvidere vigtigt at pointere, at de tre temaer vi 

diskuterer nedenfor ikke er udtryk for tre forskellige primæ-

rårsager til beslutningen om frafald. Hos de fleste af informan-

terne væver årsagerne sig ind i hinanden og styrker hinanden i 

forhold til beslutningen om frafald. Det sker over tid, dvs. 

beslutningen om frafald er, som også Qvortrup & Lykkegaard 

(2022) peger på, noget der udvikler sig og modnes, efterhånden 

som den studerende gør sig erfaringer i studieforløbet. 

 

Temaerne i det følgende er netop dette: temaer, som på den 

ene side er genkendelige på tværs af gruppen af informanter, 

men som på den anden side udspiller sig forskelligt og i 

forskellige relationer hos de enkelte individer.  

Udfordringer med praktikken i uddannelsen 
I analysen af informanternes oplevelser med praktik i 

uddannelsen fremstod tre centrale temaer: ’Manglende viden 

om hvad man skulle leve op til i praktikken’, ’Oplevelser af 

travlhed og stress i praktikken’ og ’Oplevelser af chok og 

traumer i praktikken’. 

 

På mange måder er der med disse tre temaer tale om et før, et 

under og et efter praktikken. Når vi taler om et ’før’, så mener vi 

spørgsmålet om, hvordan oplever de studerende sig forberedt 

til den første praktik. Både i forhold til hvad det er, de konkret 

kommer til at møde i praktikken – hvilken virkelighed, hvilke 

rammer, hvilke opgaver, hvilke forventninger fra praksis – og i 

forhold til hvordan de på den bedste måde forbinder det, de 

møder med de faglige forventninger, som er en del af 

uddannelsen.  

 

Problemet er kendt i litteraturen om praktikvejledning, således 

beskriver Skovhus & Troelsen (2021) i et studie af 

praktikvejledning i pædagoguddannelsen, hvordan ”samspillet 

mellem professionshøjskole og institution kan udfordre den 

studerendes læring og udvikling i praktikken” (Skovhus & 

Troelsen, 2021, s. 53). Det handler f.eks. om, hvad der sker for 

den studerendes oplevelse af praktikken, når hun stilles én 

slags opgave i uddannelseskonteksten, som skal gennemføres i 

praktikkonteksten, men som måske ikke giver mening i den 

konkrete kontekst, hverken for studerende eller praksis. Det 

kan udfordre den studerendes læring og udvikling.  

 

Skovhus & Troelsen peger endvidere på, at sådanne 

udfordringer med koordination og fælles forståelse på tværs af 

uddannelse og praktiksted i deres datamateriale ikke tages op 

til fælles drøftelse, hverken af professionshøjskole eller 

praksisinstitution. Og det betyder, at den studerende ofte kan 

føle, at hun står helt alene med problemet med at skabe 

mening på tværs (Skovhus & Troelsen, 2021). 

 

Denne oplevelse af at stå alene med at fortolke mening på 

tværs af uddannelsens krav og forventninger og 

praktikinstitutionens krav og forventninger er genkendelig i 

denne undersøgelses interviews og bliver hos flere en faktor, 

der trækker mod frafald. 

 

7 DISKUSSION  
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Det samme gælder det, vi kan kalde et ’under’ praktikken, dvs. 

den oplevelse af travlhed og stress i praktikken, som flere, især 

blandt de tidligere sygeplejerskestuderende, italesætter. 

Oplevelsen af travlhed synes at have betydning på to niveauer: 

for det første en oplevelse af at blive glemt eller overset af de 

fagprofessionelle i praktikken, for det andet en oplevelse af at 

den travlhed og stress, de møder, ikke er et arbejdsliv, de 

ønsker for sig selv. 

 

Den første erfaring med at blive glemt og overset i praktikken 

gør sig måske særligt gældende i den første praktik, hvor de 

studerende stadig er nye i deres uddannelsesmæssige og 

professionsmæssige identitet og derfor måske mere sårbare 

over for erfaringer, der opleves meningsløse, uforståelige eller 

svære at håndtere. Og hvor de ofte også er mere sårbare over 

for erfaringer med ikke at blive lukket ind i den professionelle 

praksis af fagprofessionelle, som ikke har tid eller overskud til 

at håndtere deres deltagelse. Skovhus & Troelsen peger på, at 

det kan være udfordrende for en praksis, der er presset i tid og 

ressourcer at tage imod en praktikant – særligt hvis denne 

praktikant er ny og ikke har så meget at byde ind med. Og 

videre at det ”[i] en travl hverdag, hvor arbejdsopgaver opleves 

accelererende, kan det være vanskeligt at finde tid til at møde 

studerendes sårbarhed med dialog og fleksibilitet.” (Skovhus & 

Troelsen, 2021, s. 51). 

 

Mange af de tidligere studerende i denne undersøgelse er 

dobbelt sårbare, idet de både er sårbare som nye og uerfarne 

deltagere i en professionel praksis og personligt sårbare, idet 

de er ramt af forskellige psykiske udfordringer. Det er tydeligvis 

langt fra alle, der har oplevet, at disse sårbarheder kunne 

håndteres i den praksis, de var i gang med at prøve at blive en 

del af. 

 

Den anden erfaring med travlhed og stress i praktikken som 

noget, der afskrækker de tidligere studerende fra et arbejdsliv 

inden for denne profession får ganske tydeligt betydning for de 

tidligere studerendes faglige identifikation. Der sker for nogle 

af informanterne en klar faglig af-identifikation (Smith & 

Reimer, 2022) som en del af frafaldsintentionen: den 

studerende tager afstand fra professionen (i dette tilfælde 

professionens rammer og vilkår), og hvor praktikken egentlig 

var ment som en styrkelse af identifikationen med profession 

og uddannelse, finder den modsatte bevægelse sted, en 

egentlig af-identifikation, som gør det nemmere for den 

studerende at tage beslutningen om frafald. Frafaldet 

kompromitterer ikke i lige så høj grad den studerendes 

oplevelse af egen kerneidentitet, fordi den studerende gennem 

af-identifikationen med f.eks. sygeplejerskeprofessionen har 

adskilt denne profession fra sin identitet. 

 

Når det gælder et ’efter’ praktikken, handler det for nogle af de 

interviewede om, hvordan deres – traumatiske – oplevelser i 

praktikken bliver eller ikke bliver integreret i det videre arbejde 

med faglig identifikation i uddannelsesforløbet. For de tidligere 

studerende i denne undersøgelse, som giver udtryk for at have 

oplevet noget chokerende eller direkte traumatisk i praktikken, 

ser det ud til at handle om to måder at få bearbejdet disse 

oplevelser på, som hænger tæt sammen.  

 

For det første at få dem bearbejdet personligt, dvs. komme 

overens med den personlige og mentale belastning, de har 

oplevet i praksis. For det andet at få dem bearbejdet fagligt, 

dvs. få dem til at give mening i forhold til den profession, de er i 

gang med at uddanne sig inden for, og få dem fortolket og 

integreret fagligt. Det kalder formodentlig på både etiske og 

faglige diskussioner, men først og fremmest kalder det på, at 

disse oplevelser er til stede på en uddannelse, og at de skal 

bearbejdes og håndteres meningsfuldt og over tid. 

 

Det er endvidere værd at bemærke, at netop mødet med og 

erfaringerne fra praktik i nogen grad synes at udfordre 

litteraturen om frafald fra videregående uddannelser. Meget af 

denne forskning baserer sig på empiriske studier i 

universitetsregi, hvor praktik kun udgør et ganske beskedent 

element, hvis det overhovedet findes. Og hvor det fortrinsvist 

er noget, man møder mod slutningen af uddannelsen. Derfor er 

frafaldsforskningen i et institutionelt perspektiv først og 

fremmest optaget af de erfaringer og udfordringer, som den 

studerende møder i institutionen. Og afskriver i nogen grad 

eksterne faktorer som noget, uddannelsesinstitutionen ikke 

kan tage ansvar for eller i større grad arbejde med i 

forebyggelse af frafald (Tinto, 1993). 

 

Men i danske professionsbacheloruddannelser i almindelighed 

og i de to uddannelser (pædagog- og sygeplejerskeuddann-

elserne) i denne undersøgelse i særdeleshed, er praktik en stor 

og integreret del gennem hele studieforløbet. Samtidig er det 

svært at kategorisere erfaringer fra praktik som eksterne 

faktorer i forhold til frafaldsarbejdet, dvs. som noget, 

institutionen i mindre grad kan tage ansvar for i 

frafaldsindsatsen. For selvom praktikken er ekstern i forhold til 

hverdagen på uddannelsen, er praktikken også intern, idet den 

er en integreret del af uddannelsen. De to læringsrum, det 

uddannelsesmæssige og det praksisbaserede, hænger tæt 

sammen, ikke mindst for de studerendes oplevelse af, hvilke 

faktorer, der trækker mod frafald, og det er et spørgsmål, om 

ikke vi har brug for at litteraturen om frafald i højere grad 

kommer til at afspejle dette komplekse forhold, hvis vi skal 

skabe en nuanceret forståelse af frafald og relevante 

handlemuligheder i professionsbacheloruddannelser. 
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Udfordringer med social tilknytning 
I analysen af informanternes oplevelse af social tilknytning på 

uddannelsen blev det tydeligt, at udfordringer med social 

tilknytning fik betydning for den faglige tilknytning. 

Udfordringerne med social tilknytning kan handle om en 

usikkerhed på, hvordan man håndterer kombinationen af det 

sociale og det faglige i begyndelsen af uddannelsen, når begge 

dele opleves meget krævende, og man er bange for at gå glip af 

noget, som kunne vise sig at have betydning for ens oplevelse 

af integration på uddannelsen. 

 

For hovedparten af de informanter, der oplevede udfordringer 

med social tilknytning, handlede det om kulturforskelle mellem 

dem selv og det, som de oplevede som hovedparten af de 

øvrige studerende. Det handlede i nogen grad om 

aldersforskelle, idet flere af informanterne var ældre end 

gennemsnittet på uddannelsen og havde svært ved at indgå i 

den ungdomskultur med fest og druk, som satte dagsordenen. 

De oplevede, at det ikke at deltage i det sociale uden for 

uddannelsen var lig med social eksklusion på uddannelsen, når 

det handlede om fagligt arbejde i grupper og fællesskaber.  

 

Tinto (Tinto, 1993; Qvortrup & Lykkegaard, 2022) peger på, at 

oplevelsen af faglig integration, social integration og 

integration i undervisningen er afgørende for, om den 

studerende tager beslutning om frafald eller fastholdelse. 

Datamaterialet i denne undersøgelse peger på, at for de 

interviewede studerende på disse uddannelser bliver den 

sociale integration afgørende for faglig integration og 

integration i undervisningen. Eller mere præcist: de studerende, 

der oplever dårlig social integration, oplever at dette medfører 

dårlig integration i undervisningen, ikke mindst når den baserer 

sig på arbejde i studiegrupper og fællesskaber, og dermed 

dårlig faglig integration. De studerende i undersøgelsen, som 

oplever dårlig social integration, får dårligere betingelser for at 

arbejde fagligt på uddannelsen, og det bliver lettere for dem at 

desintegrere fagligt, dvs. at de ikke længere oplever 

nødvendigheden af at præstere fagligt. 

 

Fordi de studerende i undersøgelsen alle var i den første del af 

deres studieforløb, da de faldt fra, kan der med Tinto (2016) 

peges på, at de bliver ekstra sårbare og ekstra truet af frafald, 

idet det sociale ikke fungerer for dem, og de oplever, at nøglen 

til faglig integration i høj grad går gennem en social position. 

De har således ikke i denne overgangsfase anden fast grund at 

stå på, når det sociale udfordres. 

 

Endelig er det værd at bemærke, at flere af de informanter, som 

har oplevet udfordringer med den sociale tilknytning, er ældre 

end gennemsnittet på den pågældende uddannelse. Det synes i 

nogen grad at bekræfte fund fra bl.a. Smith & Reimer (2022) og 

EVA (2020a), som peger på, at ældre studerende (+21 år) 

oplever dårligere social tilknytning. Denne bekræftelse skal dog 

tages med en vis forsigtighed i denne undersøgelse, idet der 

også er ældre studerende som angiver, at de har oplevet en fin 

social tilknytning, og helt unge studerende, som har oplevet en 

dårlig social tilknytning. Billedet er således mere nuanceret end 

som så. 

 

Under alle omstændigheder er det et spørgsmål, hvordan 

uddannelserne kan arbejde med at imødekomme de sociale 

udfordringer, som disse studerende har oplevet som betydende 

for beslutningen om frafald. Igen er der ikke et enkelt svar på 

dette; snarere handler det om at arbejde på mange fronter med 

såvel opmærksomhed på klasse(rums)kultur og kultur i 

studiegrupper fra uddannelsen, som det at være med til at 

skabe forskellige måder og rum at deltage i for at blive 

anerkendt socialt og dermed også understøttet i den faglige 

integration undervejs i uddannelsen. Det gælder særligt i 

begyndelsen, hvor der ikke er mange andre holdepunkter. 

 

Udfordringer med personlige problemer 
Analysen viste, at 9 ud af de 14 informanter af sig selv 

informerede om, at de er udfordrede af forskellige fysiske eller 

psykiske problemer, og at disse problemer for mange af 

informanterne fremstår som en stærk medvirkende årsag til 

beslutningen om frafald. Problemerne dækker alt fra 

ordblindhed og lav faglig selvtillid over psykisk skrøbelighed til 

deciderede diagnoser som ADHD, ADD og svær depression. Og 

for alle er der tale om udfordringer, som går forud for deres 

optagelse på VIA-uddannelsen. 

 

Som fremhævet i afsnit 4 peger Hoppe, Elmeskov & Ulriksen 

(2020) på, at HF på VUC netop fungerer som 

uddannelsesinstitutioner, der kan give individer med 

udfordringer og tidligere afbrud i uddannelsessystemet 

mulighed for at gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse 

– og at HF i meget høj grad lykkes med dette. Flere af 

informanterne i nærværende undersøgelse taler da også om 

fuldførelsen af deres HF som en succes og en sejr set i lyset af 

de udfordringer, de har med sig. 

 

Med andre ord er HF (og særligt HF på VUC) med til at sikre en 

adgangsgivende eksamen til videregående uddannelser til en 

gruppe, som ellers ville have haft svært ved at opnå dette i de 

andre gymnasiale uddannelser. Det ses som tidligere nævnt 

også i rapporten ”HF – profil og funktion” (EVA, 2015), som 

viser, at en meget stor gruppe af eleverne på HF tilhører 

gruppen af de 25% med det laveste karaktergennemsnit i 

grundskolen. 
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Imidlertid er det i mindre grad oplevelsen af ikke at følge med 

fagligt, som informanterne opgiver som afgørende årsag til 

beslutningen om frafald, om end det selvfølgelig også er 

tilfældet for nogle af informanterne. Sammen med oplevelserne 

med praktik og udfordringer med det sociale, som blev 

diskuteret ovenfor, er det de personlige problemer, der nævnes 

som de hyppigste årsager til beslutningen om frafald. For nogle 

enkelte af informanterne er de personlige problemer den 

absolutte hovedårsag, mens den for en stor gruppe er en vigtig 

årsag i sammenhæng med (typisk) sociale udfordringer og/eller 

oplevelser i praktikken. 

 

Dette underbygges af EVAs (2019) undersøgelse af helbred 

blandt studerende på videregående uddannelser, som peger på, 

at dårligt helbred forøger risikoen for frafald markant, og at 

dårligt helbred ofte hænger sammen med andre barrierer på 

uddannelsen, f.eks. dårlig social tilknytning og lavere 

motivation. 

 

Tinto (2017) peger på, at spørgsmålet om den studerendes 

vedholdenhed og gennemførelse eller afgang fra uddannelsen 

er komplekst og mange-facetteret, både set fra den 

studerendes og institutionens perspektiv, samt at der ikke 

findes én løsning, der kan tage højde for alle eller blot de fleste 

frafaldsproblemer. Snarere peger han på, at det handler om 

forskellige faktorer, der for den enkelte trækker mod 

henholdsvis frafald eller fastholdelse, og at disse faktorer 

opleves forskelligt for individet afhængig af tid og rum.  

 

Tilsvarende viser Mariager-Anderson et al. (2020) i en 

undersøgelse af uddannelsesfrafald blandt unge voksne i 

ungdomsuddannelser (herunder HF), hvordan forskellige 

faktorer trækker henholdsvis mod frafald og mod fastholdelse, 

og hvordan den unges studieforløb kan forstås som en 

balancegang eller en vaklen i samspillet mellem de forskellige 

faktorer og beslutningsprocessen om at blive eller stoppe. 

 

Med andre ord, selvom nogle af informanterne peger relativt 

entydigt på personlige problemer som den absolutte 

hovedårsag til beslutningen om frafald, er det ikke sikkert at en 

løsning på en sådan udfordring udelukkende ville handle om at 

imødegå eller skabe rum til at håndtere de personlige 

problemer. Det ville måske også forudsætte sociale, faglige og 

praktikrelaterede indsatser.  

 

Det kunne tyde på, at mange af disse frafald kun kan 

forebygges (hvis de overhovedet kan) ved en finmasket og 

håndholdt indsats med fleksible studieforløb, fleksible både i 

tid og rum og med indsatser på både det personlige, det 

sociale, det faglige og det praktikrettede område. Endvidere 

kan det tyde på, at sådanne finmaskede og håndholdte 

indsatser må sættes tidligt ind, inden den studerende for alvor 

er begyndt at af-identificere sig med uddannelsen og 

professionen, og inden den studerende for alvor er begyndt at 

desintegrere sig fagligt og opleve sig desintegreret socialt. Det 

kalder med andre ord på en stor, opsøgende og fleksibel 

indsats fra såvel undervisere som studievejledere på de enkelte 

uddannelser, ledelsesmæssig og strukturel opbakning til 

fleksible ramme samt støtte og alternative løsninger for disse 

studerende, og endelig opbakning til en inkluderende og 

understøttende social og faglig kultur i studiegrupper og bredt 

blandt de studerende på uddannelserne.  
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Konklusion 
Vi stillede indledningsvis følgende todelte undersøgelses-

spørgsmål: 

 

1) Hvilken viden om frafald fra 
professionsbacheloruddannelser i almindelighed, og for 
studerende med HF som adgangsgrundlag i særdeleshed, kan 
der identificeres i litteraturen?  
 
2) Hvad oplever tidligere studerende med HF som 
adgangsgrundlag selv som afgørende for deres beslutning om 
frafald fra udvalgte professionsbacheloruddannelser i VIA? 
 

Hvad angår viden fra litteraturen, er det tydeligt, at mængden 

af litteratur om frafald er stor. Det er imidlertid også tydeligt, at 

mængden af litteratur om frafald fra professionsbachelor-

uddannelser med disses særlige forhold mellem undervisning 

og praksislæring er begrænset. Det er ligeledes tydeligt, at 

litteratur om frafald for studerende med HF-baggrund, både 

specifikt for professionsbacheloruddannelser og generelt for 

videregående uddannelser er nærmest ikke eksisterende. Det 

gælder både teoretisk orienteret litteratur og empiriske 

undersøgelser. 

 

Med det forbehold at vi inden for projektets rammer ikke har 

kunnet nå at gennemføre en fuldt udfoldet systematisk 

litteratursøgning, vil en konklusion af undersøgelsen være, at 

der er et betydeligt videnhul i litteraturen om frafald, når det 

kommer til spørgsmålet om studieadfærd for studerende med 

HF-baggrund. Litteraturen har indtil videre først og fremmest 

konstateret, at HF-baggrund er en væsentlig risikofaktor for 

frafald, men den har ikke undersøgt sammenhængen empirisk. 

Med denne undersøgelse tager vi et af de første skridt mod at 

fylde dette videnhul, velvidende at nærværende undersøgelse 

pga. sit omfang har begrænset udsigelseskraft. 

 

I fraværet af litteratur, der behandler frafald fra 

professionsuddannelser og frafald af studerende med HF-

baggrund mere specifikt, har vi i undersøgelsen stået på viden 

fra den mere generelle litteratur om årsager til frafald fra 

videregående uddannelser internationalt og nationalt. Særligt 

Tintos begreber om faglig integration og social tilknytning, 

samt den danske bearbejdelse af disse har haft betydning for 

undersøgelsens analyser og diskussioner. Her forklares centrale 

begrundelser for frafald med manglende faglig integration, dvs. 

både tilliden til at kunne klare sig fagligt på uddannelsen og 

identifikationen med uddannelsen (og i dette tilfælde den 

profession, uddannelsen retter sig mod), samt med manglende 

social tilknytning, dvs. oplevelsen af tilhørsforhold og betydning 

for andre på uddannelsen. Endvidere forstås frafaldsprocessen 

som udstrakt i tid og som et komplekst sammenspil af 

mangeartede faktorer på samfundsmæssigt niveau, 

institutionsniveau, uddannelsesniveau, relationelt niveau og 

individuelt niveau. 

 

De tidligere studerendes oplevelser af frafald blev undersøgt 

gennem 14 kvalitative interviews med 7 tidligere studerende på 

pædagoguddannelsen med HF-baggrund og 7 tidligere 

studerende på sygeplejerskeuddannelsen med HF-baggrund. 

Interviewene blev gennemført med udgangspunkt i 

litteraturgennemgangens pointer om faglig integration og 

social tilknytning. 

 

Som understreget i de foregående afsnit tog undersøgelsen 

som helhed sit afsæt i et formaliseret samarbejde mellem VIA 

på den ene side og de ni midtjyske VUC’ere på den anden. 

Undersøgelsens fokus var derfor i udgangspunktet på tidligere 

HF-studerende fra netop disse institutioner. Som det også er 

blevet fremhævet, var det imidlertid hverken i 

litteraturgennemgangen eller i udvælgelsen af interview-

respondenter muligt at gennemføre undersøgelsen med så 

snævert et fokus. Det blev derfor i undersøgelsen som helhed 

valgt at anlægge et lidt bredere fokus på studerende med HF 

som adgangsgrundlag generelt. Dette valg var dels truffet af 

nødvendighed, men også informeret af afsnit 3’s kvantitative 

analyse af frafaldsmønstre.  

 

Denne kvantitative analyse understreger på den ene side 

tydeligt relevansen af at se nærmere på frafald blandt 

studerende med en HF som adgangsgivende eksamen. Det 

observeres her, at studerende med en HF-baggrund i 

almindelighed og HF-enkeltfag i særdeleshed har væsentlig 

højere frafaldsprocent end studerende med andre typer af 

adgangsgivende eksaminer. Dette gælder såvel på tværs af alle 

VIAs professionsbacheloruddannelser som specifikt for de to 

uddannelser, der udgør fokus for denne analyse.  

8 KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING  
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Den kvantitative analyse viser dog på den anden side også, at 

der tilsyneladende kun er helt marginale forskelle i frafalds-

omfanget mellem studerende med en HF fra en af de ni 

midtjyske VUC’ere og studerende med en HF fra andre 

institutioner (som dog også omfatter VUC-institutioner fra de 

øvrige regioner). Med udgangspunkt i disse fund virker det 

rimeligt at antage, at den viden, der i denne undersøgelse 

genereres om frafaldsårsager for tidligere HF-studerende 

generelt, også vil have høj relevans for de specifikke VUC-

institutioner, der dannede afsæt for undersøgelsen. 

 

Analysen af de 14 interviews viste med dette udgangspunkt, at 

de studerende ikke forbinder deres frafald fra VIAs uddannelser 

med det forhold, at de har en HF-baggrund. I stedet gav de alle 

udtryk for stor tilfredshed med deres HF og følte generelt, at de 

med HF som adgangsgrundlag havde et udmærket fagligt 

udgangspunkt for den videregående uddannelse. Alle følte sig i 

det store hele udmærket rustet til en videregående uddannelse 

gennem deres HF-forløb. 

 

Ligeledes oplevedes mødet med det faglige og med VIAs 

undervisere generelt godt. Selvom det faglige kunne være 

svært og læsemængden stor, var der en overordnet tilfredshed 

med og anerkendelse af VIAs undervisere og muligheden for 

faglig feedback undervejs – begge dele ifølge litteraturen 

vigtige elementer i at opleve en god faglig integration. 

 

De 14 informanter oplevede først og fremmest udfordringer i 

forhold til tre kategorier: praktikken undervejs, den sociale 

tilknytning og personlige problemer. 

 

Hvad angår praktikken, viste analysen og diskussionen at 

udfordringer med at forstå, hvad forventningerne til den 

studerende i praktikken var, oplevelser af travlhed og stress og 

oplevelser af chok og traumer, bidrog til af-identifikation med 

professionen og endelig beslutning om frafald. 

 

Hvad angår det sociale, viste analysen og diskussionen, at 

oplevelser af dårlig social tilknytning i form af kulturforskelle og 

social eksklusion bidrog til faglig desintegration og endelig 

beslutning om frafald. 

 

Hvad angår personlige problemer, viste analysen og diskus-

sionen, at studerende med HF-baggrund i højere grad kommer 

med psykiske og sociale udfordringer, at disse personlige 

problemer i alle informanternes tilfælde har manifesteret sig 

inden begyndelsen på VIA-uddannelsen, og at de personlige 

problemer samvirker komplekst med sociale problemer og 

praktikproblemer under uddannelsen. Endelig vil disse 

komplekse udfordringer formentlig primært kunne løses 

gennem fintmaskede, håndholdte og individuelle indsatser. 

Perspektivering 
Undersøgelsen peger som tidligere nævnt på et videnhul i både 

den teoretisk orienterede og den empirisk orienterede litteratur 

om frafald, når det handler om frafald fra professionsuddan-

nelser, og særligt når det handler om årsager til frafald for 

studerende med HF-baggrund. Denne undersøgelse tager 

nogle af de første skridt i forhold til at afdække begrundelserne 

for frafald for studerende med HF-baggrund, men kan i forhold 

til projektets omfang kun præsen-tere nogle enkelte stemmer 

og pege på nogle indikatorer for frafald.  

 

Det vil i høj grad være relevant for det fremtidige arbejde med 

såvel studieforberedelse på HF som arbejdet med fastholdelse 

gennem faglig integration og social tilknytning på professions-

bacheloruddannelserne at udføre større og tidsmæssigt 

længere undersøgelser af HF-studerendes faktiske adfærd 

både kvantitativt og kvalitativt. Det kunne f.eks. være at følge 

en gruppe studerende fra begyndelsen af HF gennem 

overgangen og evt. sabbatår til optagelse og det første år på 

professionsbacheloruddannelser. Herigennem kunne man så at 

sige i realtid undersøge, hvad der for de pågældende HF-

studerende trækker henholdsvis mod gennemførelse og mod 

frafald, og hvordan de studerende tager beslutninger om dette. 

Hermed ville en af denne undersøgelses begrænsninger også 

kunne adresseres, nemlig at der er gået mellem 3 måneder og 

halvandet år mellem informanternes frafald og interviewene 

med dem. Det, vi analyserer på, er dermed en retrospektiv og 

formentlig delvis konstrueret fortælling om, hvad der 

forårsagede beslutningen om frafald. 

 

Et forsigtigt spørgsmålstegn skal fra denne undersøgelse også 

sættes ved den relativt udbredte antagelse, at mere brobygning 

mellem HF og professionsbacheloruddannelserne er det 

væsentligste redskab til at forebygge frafald for netop en 

gruppe som den, undersøgelsen har været i kontakt med.  

 

Brobygning er uden tvivl en væsentlig og lærerig aktivitet for 

langt de fleste i overgangen mellem gymnasial uddannelse og 

videregående uddannelse, og den giver en central indsigt i 

undervisning og livet som studerende. Vi må blot konstatere, at 

hovedparten af informanterne i denne undersøgelse ikke 

tillægger den særlig stor betydning.  

 

Undersøgelsens påvisning af kompleksiteten og manglen på 

simple svar og løsninger i forhold til at forstå og forebygge 

frafald betyder dog langt fra, at det er en dagsorden, der kan 

nedprioriteres. Tværtimod understreger de helt aktuelle og 

foruroligende lave ansøgningstal til netop sygeplejerske- og 

pædagoguddannelserne, at behovet for at arbejde systematisk 

med fastholdelse i dag fremstår stærkere end nogensinde 

tidligere. 
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APPENDIKS: INTERVIEWGUIDE  
 

Undersøgelse af årsager til frafald blandt studerende med HF-baggrund. 

 
 
Temaer 

 
Spørgsmål 

 
Begrundelse 
 

Oplæg Interviewets/undersøgelsens formål 
Hvad bliver interviewet brug til. GDPR. 

Informanten skal forstå, hvad data bruges til og 
hvad formålet er. 

Afklaring - har du taget en toårig HF eller en enkeltfags-HF? 
 
- har du en sygeplejerske-/pædagogfagpakke fra din HF? 
 
- på hvilket uddannelsessted blev du optaget? 
 
- har du været optaget på en videregående uddannelse før? 
 
- hvornår begyndte du at overveje frafald? 
 
- hvornår tog du beslutningen om frafald? 
 
- hvordan tog du beslutningen om frafald? 
  - talte du med nogen om det inden? 
  - studievejleder/underviser? 
  - studiekammerater/andre venner? 
  - familie? 
  - andre? 

- baggrundsspørgsmål ønsket af bestillerne 
 
 
 
 
- der er variation i frafald fra de forskellige 
udbudssteder i VIA 
 
- det er en ekstra risikofaktor, hvis man har været 
optaget før. 
 
- frafald har et tidsligt aspekt, og det er interessant 
at høre om længden af frafaldsovervejelser. 

Tema 1: 
Klædt på fra HF 

- hvordan oplevede du dig klædt på fagligt fra din HF, da du 
begyndte på VIA? 
 
- hvad kunne du særligt tage med fra din HF-uddannelse? 
 
- hvordan forberedte din fagpakke på HF dig til at begynde på VIA-
uddannelsen? 
 
- var der noget fra din HF-fagpakke, du særligt kunne bruge på VIA-
uddannelsen? Hvilket? 
 
- hvad synes du, at du manglede fra din HF-uddannelse? 
 
- var der noget fra din HF-fagpakke, du særligt manglede på VIA-
uddannelsen? Hvilket? 

- i litteraturen finder vi antagelser om, at stx er 
mere studieforberedende. 

Tema 2: 
Mødet med VIA 

- I hvilken grad var du forberedt på, hvad du gik ind til på 
uddannelsen på VIA? 
 
- hvilken viden havde du i forvejen om uddannelse? 
  - hvordan havde du fået denne viden? 
  - brobygning/POP-forløb? 
  - åbent hus/U-days? 
  - Studiepraktik 
  - Studievejledning  hvilken? 
 
- hvad overraskede dig fagligt? 
- hvad overraskede dig socialt? 
 
- hvordan oplevede du mødet med de andre studerende? 
 
- hvordan oplevede du mødet med underviserne? 
  - hvordan oplevede du feedback undervejs? 
 
- hvis du nåede at være i praktik, hvordan oplevede du praktikken? 
- hvordan oplevede du mødet med praktikstedet? 
 
- hvordan oplevede du at klare dig fagligt? 
  - hvad var særligt svært undervejs? 
 
- fik du forberedt dig til undervisningen? Hvordan lykkedes du med 
det? 
 
- hvordan oplevede du din interesse i uddannelsen undervejs? 
  - skiftede den (ofte)? Hvornår var den stærk? Hvornår blev den 
svag? 
 

- kendskab til uddannelsen og hverdagen på 
uddannelsen, fx gennem brobygning, besøg, osv. er 
centralt for den gode overgang. 
 
 
 
 
 
 
 
- oplevelsen af social tilknytning er central for 
fastholdelse. 
 
 
 
- dette er et spørgsmål om faglig tilknytning, men 
også løbende feedback. 
 
 
 
 
- egen-oplevelsen af faglig integration. 
 
- UVMs kvalitetsundersøgelse (2015) viser, at 
mange studerende på PBA ikke forbereder sig 
 
- oplevelsen af interesse er central for fastholdelse. 
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Temaer 

 
Spørgsmål 

 
Begrundelse 
 

Afrunding - var der noget, HF kunne have gjort anderledes for at undgå din 
beslutning om frafald? 
 
- var der noget, VIA kunne have gjort anderledes for at undgå din 
beslutning om frafald? 
 
- hvis du skulle give din HF-uddannelse et godt råd ift. at klæde sine 
studerende på til en videregående uddannelse, hvad skulle det så 
være? 
 
- hvis du skulle give VIA et godt råd ift. at være bedre til at fastholde 
sine studerende, hvad skulle det så være? 
 
- er der noget, du gerne vil sige, som vi ikke har talt om? 

 

Nedlæg Tak for din deltagelse. 
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