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Ny bog fra Roskilde Universitetsforlag 
 

Frafald i erhvervsuddannelserne 
Op mod halvdelen af alle de unge, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører den 
ikke. De afbryder uddannelsen, falder fra eller skifter mellem forskellige uddannelser. Man-
ge af dem er blevet en erfaring rigere og starter på en ny uddannelse, som de gennemfører. 
Men en alt for stor del af de unge forlader uddannelsessystemet uden nogen uddannelse ud 
over folkeskolen. Den problemstilling sætter denne bog fokus på.  
 

 
 

 Bogens artikler er skrevet af forskere på området fra forskellige forsk-
ningsinstitutioner. De formidler her ny viden om årsager til frafaldet i 
erhvervsuddannelserne og giver vurderinger af en række tiltag, som 
skolerne har iværksat for at begrænse frafaldet.  
 
Der tegnes et nuanceret billede af den gruppe af unge, som varigt 
forlader uddannelsessystemet uden anden uddannelse end folkesko-
len. En række artikler lader eleverne komme til orde som bidrag til nye 
måder at forstå frafaldsproblemerne på, mens andre artikler belyser 
dilemmaer for lærerne i forhold til frafald.  
 
Frafald i erhvervsuddannelserne giver en kvalificeret og nuanceret 
forståelse af et omfattende samfundsmæssigt problem – og dermed 
også bidrag til at finde nye løsninger. 
 
Bogen udspringer af et større forskningsprojekt om ’Fastholdelse af 
elever i erhvervsuddannelserne’, som har samlet et flertal af forskere 
på området i Danmark.  
 
En del af artiklerne bygger på forskernes længerevarende deltagende 
observationer sammen med eleverne og undersøgelser på skolerne. 
Andre bygger på interviews med et betydeligt antal elever om deres 
oplevelse af skolen, undervisning og miljøet.  
 
Desuden er der to artikler som belyser frafald ud fra unikke statistiske 
data, som bidrager til at beskrive baggrund og forudsætninger hos de 
elever, som falder fra. To artikler sætter fokus vilkår og dilemmaer for 
lærerne i forhold til frafald, og to artikler undersøger, hvordan proble-
met med frafald er blevet forstået og behandlet politisk og historisk.  
 
Endelig er der en aktuel oversigt over resultater fra den internationale 
forskning i frafald. 
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Denne udgivelse udspringer af et større forskningsprojekt om ’Fastholdelse af elever i erhvervsuddannel-

serne’, som har samlet flertallet af forskere på området i Danmark. Projektet kombinerer en række for-

skellige metodetilgange. Der er gennemført registerbaserede undersøgelser af om der er forskelle på sko-

lerne med hensyn til frafald – og så når man tager højde for at sammensætningen af elevernes med hen-

syn til deres baggrund er meget forskellig. Det er også kortlagt hvad der karakteriserer de elever, som ikke 

blot afbryder uddannelsen, men varigt falder fra med hensyn til social baggrund og forudsætninger. Des-

uden gennemføres en række kvalitative undersøgelser på skolerne med henblik på at afklare samspillet 

mellem de forudsætninger eleverne kommer med, det sociale miljø i skolen og de krav og vilkår som sko-

lekulturen udgør.  

Denne publikation indeholder foreløbige resultater fra projektet som afsluttes ved udgangen af 2012.  
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