
 
Dialogkonference dansk-norsk 
 
Tirsdag d. 4. juni 2013  
 

Frafald (slutting) i erhvervsuddannelserne 

• Årsager til det stigende frafald i erhvervsuddannelserne 

• Nogle indsatser mod frafald 
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Kilde: Martin D. Munk Social sortering, frafald og manglende kvalifikationer blandt unge  
i Christian Helms Jørgensen 2011 Frafald i erhvervsuddannelserne, Roskilde Universitetsforlag 

Andel afbrudte forløb et år efter påbegyndt uddannelse 1990 -2008 

skolebaseret 

arbejdsbaseret 

Undervisningsministeriet: omkring 45% af de som starter,  
   fuldfører ikke uddannelsen 
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Den nordiske undersøgelse: intet fælles begreb om frafald.  

• Det er ikke entydigt hvad frafald er og hvorfor det finder sted.  

• Frafald måles som hændelse, men forskningen ser frafald som en proces.  

• En akkumulativ proces som forårsages af mange forskellige forhold, som 

spiller sammen over tid – også gennem selvforstærkende mekanismer. 

        › Opvækst i en ’uddannelsesfremmed’ familie,  

   › giver ringe støtte til skolegangen og dårlige skoleerfaringer,  

        › giver risiko lavt engagement, lavt selvværd og  

    ›  gradvis tilbagetrækning - og frafald.  

 

Social 
baggrund 

Dårlige skole-
erfaringer 

Svage faglige 
kompetencer 

Manglende 
anerkendelse 

Modstand 
frafald 
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Hvorfor det store frafald i yrkesutbildningen?  

 

• Stadigt flere unge vælger studieforberedende retning 

(gymnasiet) 

• Flere socialt svage unge i erhvervsuddannelserne 

• Nogle unge er skoletrætte og foretrækker et arbejde. 



0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4
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1950 - 2005 

As some students shift program, they count twice and the numbers  add up to more than one.  

Data from  Dk Statistics and Min.of Educ 1998                         HQ project May 2011 

Erhvervsuddannelserne  

Yrkesfaglig 
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En stigende andel  
af de unge vælger  
studieforberedende  
uddannelse 

Den relative status  
for EUD falder. 
Flere socialt svage  
elever 

Erhvervsuddannelserne  
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Andel af eleverne hvis forældre har gennemført  
en højere uddannelse – de to spor sammenlignet 

Father Mother

Source: Pilegaard Jensen & Larsen 2011 i n Helms Jørgensen: frafald i eud  (dropout in VET) 

Gymnasiale           Erhvervsuddannelser  

Opdelingen i to spor medfører en social selektion af eleverne  
med hensyn til forældrenes uddannelsesbaggrund 

Christian Helms Jørgensen  • Department of Psychology and Educational Studies• Roskilde University 
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2. Unge er tvunget til selv at afprøve mulighederne i uddannelses-
system et, fordi forældrenes erfaringer hurtigere mister værdi.  

• Arbejdsmarkedet forandrer sig stadigt hurtigere fra generation 
til generation,  

• Mange elever på grundforløbene er ikke afklarede om deres 
interesser og planer – de vælger uddannelse kort tid inden start. 

• Uddannelsesvalget ofte en prøvehandling: Unge anvender grund-
forløbene til afklaring af deres muligheder og interesser, 

• De opfatter ikke nødvendigvis et afbrud/frafald som et problem 
eller et nederlag.  

 

Hvorfor frafald?  
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3. Unges forventningerne til valget af uddannelse:  

• Valget skal være individuelt begrundet og personligt meningsfuldt.  

 - ikke blot en accept af det som er muligt og nødvendigt. 

• Unge udvikler en mere forbrugsorienteret livsstil  

• Hvis den først valgte uddannelse ikke viser sig at svare til 
forventningerne, kan man vælge om.  

Hvorfor frafald?  
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4. Mangel på praktikpladser 

Hvert år mangel på 8 – 10.000 praktikpladser/lærepladser 

Skolepraktik har lavere status end ordinære lærepladser.  

Ikke skolepraktik i alle uddannelser – og kvoter.  

Nyt tiltag: praktikplads-centre får ansvar for at koordinere elevens 
samlede forløb. 

Hvorfor frafald?  
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Indsatser mod frafald  

• Mentor-ordninger  
• Forbedret vejledning  
• Psykologisk rådgivning  
• Uddannelse af lærerne  
• Indførelse af holddeling – særlige grundforløb  
• Indsats for flere praktikpladser 
• Morgenmad + vækning 
• Sociale aktiviteter og sport  

 
Aktuelle politiske forslag:  
• Øgede adgangskrav 
• Forberedelses-uddannelser / erhvervs-introduktion  
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Hvad gør de gode skoler som har mindst frafald?  

Indgår i et tæt netværk 
rundt om eleven  


