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FAGLÆRTE STUDERENDE HAR LAVEST FRAFALD
Nye tal fra DEA viser overraskende, at faglærte med et svendebrev i hånden, som læser
videre på en videregående uddannelse, har
meget lavere frafald på uddannelsen end deres medstuderende med studenterhuer.

6 pct. af de faglærte læser videre
Blandt dem, som blev faglærte i 2008, var 6 pct.
to år og tre måneder efter en erhvervsuddannelse begyndt på en videregående uddannelse (jf.
tabel 1).

Andelen af faglærte, som læser videre, er ganske
lille. Kun 6 pct. af erhvervsuddannelseseleverne
læser videre på en videregående uddannelse.
Men tæller man antallet af hoveder, så bringer
erhvervsuddannelserne ligeså mange studerende
ind på de videregående uddannelser, som hf og
htx gør.

Til sammenligning var 74 pct. af studenterne fra
det almene gymnasium (stx) i gang med en videregående uddannelse to år og tre måneder efter
studentereksamen. Det samme gælder for 67
pct. af studenterne fra htx og for henholdsvis 56
pct. og 57 pct. af studenterne fra hhx og hf.
Tabel 1: Overgang til videregående uddannelse

Og de faglærte falder langt mindre fra end deres
medstuderende fra de gymnasiale uddannelser.
Frafaldet for faglærte på videregående uddannelser er således 12 pct. i løbet af det første studieår. For hf- og htx-studenterne er frafaldet 20 pct.,
mens det for htx’ere er 16 pct. og for stx’ere 14
pct.

EUD
Erhvervs-

Metode
DEAs beregninger er blevet til på baggrund af
registerdata fra Danmarks Statistik.
Vi følger de unge, som i 2008 færdiggjorde enten
en erhvervsuddannelse (eud) eller en af de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx). Vi undersøger, hvor mange unge der senest i 2010 to år efter ungdomsuddannelsen - er startet på
en videregående uddannelse. Og vi ser på, hvor
mange af dem der falder fra deres videregående
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uddannelse i løbet af det første år på studiet.
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Det viser ny undersøgelse fra DEA, som følger
de faglærte og studenterne i overgangen til - og
det første år på - de videregående uddannelser.

STX

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik
Note: Unge, som blev færdige med en ungdomsuddannelse i
2008. Perspektivet er to år og tre måneder, da studenterne
afslutter deres gymnasiale uddannelse i juni og typisk starter
en videregående uddannelse i september.

Andelen af nyuddannede faglærte, som læser
videre, er altså betydeligt lavere end andelen af
studenter, som læser videre.
Men erhvervsuddannelserne er langt den største
ungdomsuddannelse. I 2008 blev ca. 35.000
færdige med en erhvervsuddannelse, mens
20.000 blev studenter fra det almene gymnasium.
Det betyder, at når 6 pct. af de faglærte læser
videre, så svarer det i antal personer til ca. 2.200
- hvilket er nogenlunde det samme som antallet
af personer, der læser videre fra htx eller hf (jf.
tabel 2).
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50 pct. af alt frafald på de videregående uddannelser sker i
løbet af det første studieår.

89 pct. af de faglærte, som starter på universitetet efter
deres erhvervsuddannelse, har også en gymnasial uddannelse bag sig.
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Tabel 2: Antal som læser videre

Tabel 3: Frafald efter et år på en videregående
uddannelse
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Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik
Note: Unge, som færdiggjorde en ungdomsuddannelse i 2008

Ser vi på, hvilke uddannelser de faglærte typisk
vælger, så gælder det for erhvervsakademierne,
at det ofte er uddannelser som installatør, markedsføringsøkonom eller produktionsteknolog/driftsteknolog. 2 pct. af de faglærte læser
videre på akademiuddannelser (jf. tabel 1).
De faglærte piger, som vælger en professionsbacheloruddannelse, vælger ofte pædagog- eller
sygeplejerskeuddannelserne, mens drengene
typisk vælger bygningskonstruktør- og maskin3
mesteruddannelsen. 3 pct. af de faglærte tager
en professionsbacheloruddannelse.
1 pct. af de faglærte læser inden for to år og tre
måneder videre på universitetet. De vælger typisk erhvervsøkonomiuddannelser (HA).
Det er ikke alle erhvervsuddannelser, som giver
oplagte muligheder for videregående uddannelse.
De faglærte har det laveste frafald på de videregående uddannelser
DEAs beregninger viser, at de studerende med
en erhvervsuddannelse i ryggen - uanset videregående uddannelse - har den laveste frafaldsprocent efter et år på studiet. I gennemsnit er
frafaldet et år efter studiestart 12 pct. for de faglærte studerende.
For studenter fra det almene gymnasium er frafaldet 14 pct., blandt htx-studenterne er frafaldet
16 pct., og for studenter fra hhx og hf er frafaldet
20 pct.
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Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik
Note: Frafald i løbet af de to første år på en videregående
uddannelse, blandt studerende, som blev færdige med en
ungdomsuddannelse i 2008 og begyndte på en videregående
uddannelse senest to år og tre måneder herefter.

Godt nok er andelen af faglærte, som læser videre, lille, men dem, som vælger at fortsætte i uddannelsessystemet, synes mere dedikerede til
deres videregående uddannelse.
Behov for bedre muligheder for videre uddannelse
Analysen viser, at kun en lille andel af alle faglærte vælger vejen gennem en erhvervsuddannelse til de videregående uddannelser. Men dem,
der læser videre, gør det godt og er godt rustet
til, hvad de videregående uddannelser byder på.
Det lavere frafald blandt faglærte på de videregående uddannelser kan måske skyldes, at disse
studerende ofte er ældre. Vi ved, at gennemsnitsalderen for de faglærte, som begynder på en
videregående uddannelse, er væsentlig højere
end den er for deres medstuderende fra de gymnasiale uddannelser. De faglærte er i gennemsnit
23 år, når de begynder på en videregående uddannelse. Studenterne fra det almene gymnasium er i 18 år, fra htx og hhx er de 19 år, og studenterne fra hf er i gennemsnit 20 år. De faglærte
på de videregående uddannelser har måske
etableret sig med familie og er derfor mere målrettede og vedholdende for at komme ud på arbejdsmarkedet.
Endelig skal man ikke undervurdere erhvervsskolernes arbejde med at kombinere teori og praksis
på erhvervsuddannelserne. Evnen til at sætte
kød og blod på teorierne er guld værd på de videregående uddannelser.
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Når de – få – faglærte, som vælger at læse videre, åbenbart klarer sig godt i løbet af det første år
på studiet, er det værd at bane vejen for, at flere
erhvervsskoleelever kan følge efter. Derfor bør
erhvervsskoleelevernes viden om og deres muligheder for at tage videregående uddannelse
styrkes.
Alle erhvervsuddannede skal selvsagt ikke læse
videre, men gerne lidt flere end de 6 pct. En bredere rekruttering vil alt andet lige tilføre studiemiljøerne på de videregående uddannelser et større
praksiselement til gavn for den fælles læring og
erhvervslivets behov for flere og bedre teknikere
mv. på et højt vidensniveau. Eksempelvis vil den
tiltagende ingeniørmangel delvis kunne imødegås med bedre overgangs- og videreuddannelsesmuligheder fra erhvervsuddannelserne til de
korte, mellemlange og lange videregående uddannelser på det tekniske område.
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