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Forord 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har hermed glæden af at kunne præsentere sin handlingsplan 
for 2017. Handlingsplanen har til formål at give EVA’s interessenter et indblik i, hvilke temaer in-
stituttet sætter fokus på i 2017. Handlingsplanen er behandlet i EVA’s bestyrelse og repræsen-
tantskab.  
 
EVA’s aktiviteter vil i de kommende år være stærkt styret af EVA’s 2020-strategi. Det betyder, at 
EVA’s tre strategiske indsatsområder vil være retningsgivende for instituttets daglige arbejde i 
2017-20. De tre strategiske indsatsområder er: 
• Vi leverer vidensbaserede bidrag til løsninger til fremtidens uddannelser og dagtilbud.  
• Vi leverer viden, som ser på tværs af uddannelses- og dagtilbudssystemet. 
• Vi er anerkendte og anvendte eksperter på vores felt. 

 

Samlet set markerer de strategiske indsatsområder de overordnede områder, som EVA vil have 

særligt fokus på i de kommende år. Med de tre strategiske indsatsområder fokuserer vi på, hvor-

dan vi stiller de rigtige spørgsmål på tværs af uddannelsessystemet, hvordan vi kan bidrage til 

konkrete løsninger, og hvordan vi kommer ud med vores viden. Formålet er således, at EVA i 

fremtiden sætter et endnu stærkere aftryk med hensyn til at udvikle kvaliteten af dagtilbud, ud-

dannelse og undervisning i Danmark. 

 

Vi leverer vidensbaserede bidrag til løsninger til fremtidens uddannelser og dagtilbud 

EVA sigter mod at bidrage til at løse de udfordringer, som beslutningstagere og professionelle, 

der arbejder med uddannelse og dagtilbud, står med. Med dette indsatsområde ønsker vi at 

skærpe vores evne til, på et vidensbaseret grundlag, at levere skarpe og operationelle anbefalin-

ger, som kan bruges til at udvikle, udfordre og forbedre praksis. Det betyder også, at vi vil be-

stræbe os på, at slutbrugerne af EVA’s produkter i endnu højere grad tænkes ind fra starten i alle 

projekter. 

 

Vi leverer viden, som ser på tværs af uddannelses- og dagtilbudssystemet 

Mange problemstillinger i uddannelses- og dagtilbudssystemet kræver viden, der går på tværs af 

niveauer og sektorer. EVA ønsker med dette indsatsområde at skærpe blikket på tværs af syste-

merne for at skabe kvalitet og løsninger, der fungerer for brugerne. Det betyder også, at EVA øn-

sker at spille sig endnu stærkere på banen som en vidensaktør, der evner at se på tværs af ud-

dannelses- og dagtilbudssektoren og har blik for sammenhængene i hele uddannelsessystemet. 

 

Vi er anerkendte og anvendte eksperter på vores felt 

EVA’s viden skal anvendes i alle relevante sammenhænge, så den er med til at kvalificere såvel 

den offentlige debat som den aktuelle politik- og praksisudvikling i uddannelse og dagtilbud. Det 

betyder, at vi skal sikre, at vores viden løbende kommer ud og bliver bragt i spil. Det skal ske i 

kraft af, at vi benyttes som førende eksperter på vores felter. 

 
Handlingsplanen er ligesom sidste år opbygget omkring brede temaer, som EVA vil gå i dybden 
med ved at gennemføre et eller flere projekter inden for det enkelte tema. Den temabårne ar-
bejdsform er valgt for at fremme, at EVA kan foretage langsigtet planlægning af instituttets virke, 
samtidig med at der er tilstrækkelig fleksibilitet til at kunne sikre en høj grad af aktualitet og rele-
vans i EVA’s løbende arbejde. Nærmere beskrivelser af de konkrete undersøgelser og evalueringer 
inden for temaerne vil løbende blive offentliggjort på EVA’s hjemmeside.  
 
Ud over de planlagte aktiviteter for 2017 rummer handlingsplanen også en oversigt over projek-
ter, som er igangsat som led i tidligere handlingsplaner, og som løber over flere år (kapitel 7). 
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I handlingsplanen beskriver vi også de nationale og internationale netværk, som EVA deltager i 
(kapitel 8). Netværksdeltagelsen bidrager til at styrke vores position som nationalt videnscenter  
og giver os også mulighed for at kvalificere og perspektivere de nationale indsatser og faglige  
debatter gennem et internationalt udsyn. 
 
Sidst i handlingsplanen findes en oversigt over udgivne publikationer fra EVA i de tre seneste år 
(kapitel 9). Yderligere oplysninger om tidligere og igangværende projekter kan findes på vores 
hjemmeside, www.eva.dk.  
 
Vi håber, at handlingsplanen for 2017 vil give EVA’s interessenter samt skoler, institutioner og  
andre interesserede et nyttigt indblik i EVA’s kommende arbejde og den sammenhæng, det  
indgår i. 
 
God læselyst. 
 
Linda Nielsen    Mikkel Haarder 
Bestyrelsesformand   Direktør  

  

http://www.eva.dk/
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1 Dagtilbud for børn 

På dagtilbudsområdet vil EVA fortsætte arbejdet med at formidle nordisk forskning af høj kvalitet 

for at understøtte vidensbaseringen i alle led i styringskæden – fra policyudvikling til pædagogisk 

praksis. Samtidig fortsætter EVA sit fokus på redskaber og programmer til at skabe eller måle 

kvalitet. Dette sker med afsæt i resultaterne af EVA’s søgen efter at indfange kvalitetsbegrebet i 

2016.  

 

Formidling af forskning til dagtilbud 

De udviklings- og læringsmuligheder, børn møder i deres dagtilbudsliv, har afgørende betydning 

for deres senere skolegang og videre uddannelse. Derfor er der øget opmærksomhed på at ud-

vikle kvalitet i dagtilbud og på at basere denne udvikling på solid forskning på området. 

 

Med henblik på at bidrage til en stærkere vidensbasering af det pædagogiske arbejde på dagtil-

budsområdet fortsætter EVA en række aktiviteter, der skal skabe grundlag for dagtilbud af god 

kvalitet. Siden 2011 har EVA samlet kvalitetsvurderet aktuel forskning i databasen Nordic Base of 

Early Childhood Education and Care (NB-ECEC). Databasen formidler forskningsresultater til dag-

tilbudsområdets praktikere og interessenter. EVA vil fortsat sikre kortlægning og kvalitetsvurde-

ring af skandinavisk dagtilbudsforskning. Intentionen er, at kortlægning og vurdering samt udvik-

ling og drift af NB-ECEC fortsat sker i et samarbejde med Utdanningsdirektoratet i Norge og Skol-

verket i Sverige. 

 

I forlængelse af forskningskortlægningen og EVA’s internationale samarbejde har EVA siden 

2008 formidlet udvalgte forskningsresultater i magasinet Bakspejlet, som henvender sig til ledere 

og pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Med udgangspunkt i erfaringerne fra Bakspejlet 

og i viden om målgruppernes mediebrug og tilgang til at tilegne sig og bruge forskningsbaseret 

viden vil EVA i 2017 videreudvikle formidlingen af relevant forskning fra kortlægningen. Herunder 

skal det overvejes, om et trykt magasin fortsat er den mest hensigtsmæssige og målrettede for-

midlingsmåde, eller om der i stedet skal iværksættes nye formidlingstiltag, fx videobibliotek, te-

mahæfter, menneskelige møder osv.  

 

Kvalitet i dagtilbud 

EVA startede i 2016 et arbejde med at komme tættere på kvalitet i dagtilbud. I 2017 fortsætter 

dette arbejde. Kvalitet på dagtilbudsområdet fylder såvel i den politiske debat som i en række af 

de udviklingsprojekter, som er igangsat på dagtilbudsområdet. ”Kvalitet” er hele tiden det grund-

læggende mål, som indsatser, programmer, reformer osv. skal realisere. Imidlertid er forståelsen 

af, hvad kvalitet er, ofte implicit eller løbende til diskussion, ligesom der er mange forskellige til-

gange til måling af kvalitet.  

 

EVA kan bidrage med ny viden ved at komme med et bud på, hvad kvalitet er, med udgangs-

punkt i forskellige dimensioner af kvalitet. I 2016 er der fokus på at indsamle dansk og internatio-

nal viden om, hvad kvalitet i dagtilbud er, og hvilke faktorer der er væsentlige for kvalitet.  

 

I 2017 følger EVA op på dette arbejde ved at se nærmere på, hvordan kvalitet operationaliseres. 

Et fokusområde kunne fx være at komme tættere på, hvordan dimensioner af kvalitet omsættes 

til daglig pædagogisk praksis. Et andet fokusområde kunne være at undersøge brugen af redska-

ber til måling af kvalitet på institutionsniveau, som kommunerne gennem årene har taget i an-

vendelse. 

 



 

Handlingsplan 2017 8 

 

Mange kommuner og institutioner har ligeledes gennem de seneste år taget forskellige typer evi-

densbaserede programmer eller kvalitetskoncepter i anvendelse. Eksempelvis De Utrolige År og 

LP-modellen. Programmerne tilbyder en evidensbaseret tilgang til – og måling af kvaliteten i – 

den pædagogiske praksis. 

 

Som en del af det generelle arbejde med at vidensbasere den pædagogiske praksis og udvikle 

kvalitet i dagtilbud har EVA i 2016 etableret et fokus på evidensbaserede programmer, som skal 

bidrage til at nuancere og kvalificere den kommunale anvendelse af programmer i dagtilbud.  

 

I 2017 ønsker EVA at arbejde videre med projektet om evidensbaserede programmer under te-

maet kvalitet i dagtilbud. 

 

Et fokusområde kunne fx være at sætte spot på viden om god kvalitet i praksis, der er evidensba-

seret, men ikke konceptualiseret som et program. Et andet fokusområde kunne være at lave en 

undersøgelse af udvalgte programmer eller kvalitetsmåleredskabers pædagogiske fundament 

analyseret i relation til det pædagogiske grundlag i Danmark. Et tredje fokusområde kunne være 

at komme tættere på implementeringsprocessen. De konkrete målgrupper for EVA’s arbejde fast-

lægges i 2017. 
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2 Grundskole 

Frem mod 2020 bliver folkeskolereformen løbende evalueret. EVA bidrager til den løbende evalu-

ering ved at gennemføre en række projekter med fokus på udvalgte dele af reformen som led i 

instituttets årlige handlingsplaner. EVA’s arbejde med folkeskolereformen er koordineret med Mi-

nisteriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, og derfor er EVA’s arbejde på grundskoleområdet i 

højere grad defineret som projekter end som temaer. 

 

EVA fortsætter i 2017 projekterne Åben skole samt Forvaltningens rolle i en styrket skoleledelse 

og planlægger yderligere at igangsætte nye projekter med fokus på folkeskolereformen inden for 

de nedenstående områder: 

 

Lektiehjælp og faglig fordybelse 

Lektiehjælp og faglig fordybelse indgik tidligere som et selvstændigt element i skoledagen, men 

fra skoleåret 2015/16 ophørte lektiehjælp og faglig fordybelse som frivillig aktivitet og blev i ste-

det en integreret del af skoledagen uden et fast timetal. De nye regler giver skoler og kommuner 

nye muligheder og større frihed med hensyn til organiseringen af lektiehjælp og faglig fordybelse.  

 

EVA ønsker at undersøge, hvordan skolerne arbejder med lektiehjælp og faglig fordybelse i lyset 

af de nye regler på området. Undersøgelsen vil have fokus på at generere ny viden om, hvordan 

skolerne tilrettelægger og organiserer arbejdet med lektiehjælp og faglig fordybelse, og hvordan 

de konkret forstår og integrerer elementerne i skoledagen. Formålet med undersøgelsen er at bi-

drage til at udvikle og kvalificere skolernes fortsatte arbejde med lektiehjælp og faglig fordybelse 

som en fuldt integreret del af den samlede undervisningstid. Målgrupperne vil primært være læ-

rere, pædagoger og ledere på skolerne og sekundært det kommunale beslutningsniveau. 

 

Elevperspektiver på en længere og mere varieret skoledag 

Et væsentligt omdrejningspunkt i folkeskolereformen er at skabe bedre undervisning og læring 

gennem en længere og mere varieret skoledag. Det kan udmønte sig i en lang række forskellige 

tiltag som eksempelvis øget samarbejde med eksterne aktører og mere bevægelse og musik i lø-

bet af skoledagen. Formålet med tiltagene er at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og fag-

lighed gennem øget læring og trivsel.  

 

Elevernes perspektiv på betydningen af den længere og mere varierede skoledag har ikke fyldt 

meget i debatten om reformelementerne og deres udmøntning i praksis. EVA ønsker derfor at 

belyse, hvordan sammensætningen og udbyttet af den nye skoledag opleves fra et elevperspek-

tiv, tre år efter at skolerne påbegyndte arbejdet med reformen. EVA vil have fokus på at under-

søge, hvilke elementer eleverne finder særligt velfungerende og særligt vanskelige. Formålet med 

undersøgelsen er på den baggrund at tilvejebringe ny viden om, hvilke elementer der opleves 

som hhv. motiverende og udfordrende set fra et elevperspektiv. Undersøgelsen skal tjene som in-

spiration for skoler og kommuner i det fortsatte arbejde med, at børn og unge skal møde det 

bedst mulige undervisningstilbud. Målgrupperne vil være ledere, lærere og pædagogisk personale 

på skolerne. 
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EVA vil desuden igangsætte følgende projekter: 

 

Flerfagligt samarbejde mellem specialområdet og almenområdet 

Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel, og elevernes udvikling skal 

så vidt muligt finde sted i den almindelige undervisning. Opgaven med at skabe inkluderende læ-

ringsmiljøer har imidlertid længe været en stor og udfordrende opgave for folkeskoler i Danmark. 

Siden loven om inklusion trådte i kraft i 2012, er håndteringen af inklusionsopgaven i stigende 

grad gået i retning af at nedlægge specialiserede tilbud for at udvikle inkluderende læringsmiljøer 

på almenområdet. Anvendelsen af specialpædagogiske ressourcer har i den proces været central 

for at kunne kvalificere udviklingen i en mere inkluderende retning.  

 

Tidligere undersøgelser peger på, at et tæt samarbejde på tværs af almen- og specialområdet er 

afgørende i arbejdet med at styrke og udvikle inkluderende læringsmiljøer. Særligt positiv betyd-

ning har den form for flerfagligt samarbejde, der kaldes co-teaching. Co-teaching er kendetegnet 

ved, at lærere fra special- og almenmiljøet har fælles ansvar for både planlægning, gennemfø-

relse, evaluering og udvikling af undervisningen for alle elever i en klasse. EVA ønsker at fokusere 

på, hvordan de specialpædagogiske ressourcer indgår i skolernes arbejde, og hvordan arbejdet 

med co-teaching konkret organiseres og udmøntes. Formålet er at understøtte og inspirere kom-

muners og skolers indsatser med flerfagligt samarbejde. Målgrupperne vil være både kommunale 

forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale på skolerne. 

 

Magasin om grundskolen 

Ligesom i 2014, 2015 og 2016 ønsker EVA at udgive magasinet Undervisning – for alle målrettet 

lærere i folkeskolen. Magasinet skal give inspiration til, hvordan man kan møde de mange for-

skellige behov, der er blandt eleverne i dag. Magasinet vil bl.a. formidle EVA’s viden om, hvordan 

man kan arbejde med at give alle elever lige muligheder for deltagelse i og udbytte af undervis-

ningen.  

 

Magasinets målgruppe vil være folkeskolelærere, og indholdselementerne vil så vidt muligt 

dække forskellige fag og klassetrin, så artiklerne samlet set appellerer til hele målgruppen.
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3 Ungdomsuddannelse 

1. august 2017 træder en ny gymnasiereform i kraft. Et vigtigt fokusområde for EVA i 2017 bliver 
derfor at bidrage med viden, der kan kvalificere skolernes arbejde med at implementere refor-
men. Et andet vigtigt område vil være at belyse, hvilke digitale kompetencer i bred forstand der er 
brug for at sætte fokus på i ungdomsuddannelserne, hvis eleverne skal rustes til fremtidens ar-
bejdsmarked og samfund. 
 
Input til implementering af gymnasiereform 
Når en ny gymnasiereform træder i kraft i august 2017, indebærer det en række markante æn-
dringer af gymnasiernes struktur og faglige indhold. Det er EVA’s erfaring fra reformprocesser på 
andre områder, at de berørte skoler i en opstarts- og implementeringsfase har brug for viden om 
og inspiration til, hvordan man konkret kan arbejde med det nye reformindhold. Samtidig kan 
det være relevant at gennemføre undersøgelser af skolernes udgangspunkt for reformen, herun-
der baselinemålinger, der kan følges op på i løbet af reformperioden.  
 
EVA ønsker på den baggrund at bidrage med input til skolernes arbejde med reformimplemente-
ringen. Et fokusområde kunne her være at indsamle viden om, hvilke udfordringer og muligheder 
lederne ser som særligt store i forbindelse med implementeringen. Det kan eksempelvis handle 
om arbejdet med kortere grundforløb, de nye studieretninger, etablering af det nye hf, arbejdet 
med en særlig indsats i matematik og fremmedsprog eller arbejdet med en bedre tilrettelæggelse 
af skoleåret. Et andet fokusområde kunne være at undersøge skolernes udgangspunkt for at ar-
bejde med de kvalitetsmål, der vedtages i forbindelse med reformen.  
 
Målgrupperne vil primært være ledere og undervisere på skoler, der skal implementere den kom-
mende gymnasiereform, og sekundært politiske beslutningstagere, der har brug for viden om 
skolernes udgangspunkt for implementeringen. Det konkrete fokus for EVA’s arbejde vil blive 
fastlagt, når rammen for evalueringen af reformen ligger klar, så det kan blive samstemt med 
denne. 
 
Fremtidens digitale kompetencer på ungdomsuddannelserne 
Digitaliseringen af samfundet og uddannelsessystemet øges i disse år – og med det også behovet 
for viden om, hvordan og med hvilket fokus uddannelsessystemet skal arbejde med elevernes di-
gitale kompetencer. Hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så den matcher det 21. århund-
redes krav, og hvilke digitale kompetencer får eleverne brug for i fremtiden? Dette er bl.a. afsæt-
tet for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-20, hvor et centralt mål er at styrke 
børns og unges digitale kompetencer og digitale dannelse. 
 
EVA’s kortlægning af it på ungdomsuddannelserne fra 2015 viser, at underviserne på såvel de 
gymnasiale som de erhvervsfaglige uddannelser oplever problemer med elevernes digitale kompe-
tencer. De fleste undervisere tilkendegiver, at deres elever har gode tekniske it-færdigheder og er 
gode til at bruge digitale medier. Til gengæld vurderer underviserne elevernes digitale kompeten-
cer med hensyn til kildekritik og etisk refleksion som mere mangelfulde. I forlængelse heraf viser 
PIAAC-undersøgelsen fra 2013, at 28 % af de voksne danskere – svarende til en million – mang-
ler basale it-færdigheder. Det tyder på, at der er behov for at styrke både elevernes basale fær-
digheder med hensyn til at anvende it og deres kompetencer til at begå sig socialt, etisk og kritisk 
i en digital verden.  
 
EVA ønsker at bidrage med viden om, hvordan undervisere og ungdomsuddannelser kan tilrette-
lægge undervisning, der understøtter udviklingen af elevernes digitale kompetencer og digitale 
dannelse. Et muligt fokusområde kunne herunder være at afdække aftageres, fra både videregå-
ende uddannelser og erhvervslivet, samt eksperters syn på, hvilke digitale kompetencer der vil 
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være efterspørgsel på i fremtiden. Et andet muligt fokusområde kunne være at kigge på uden-
landske erfaringer fra arbejdet med at tilrettelægge undervisning, der styrker elevernes digitale 
kompetencer. De konkrete målgrupper for EVA’s arbejde fastlægges i 2017.  
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4 Videregående uddannelse 

På det videregående uddannelsesområde arbejdes der med to store temaer. Det ene handler om 

frafald, som er en af de væsentligste problematikker på de videregående uddannelser, da det er 

en dyr udfordring målt i tid og ressourcer for både de studerende, institutionerne og samfundet. 

Det andet handler om aktiv læring og engagerende læringsmiljøer, som er helt i centrum af kvali-

tetsudviklingsarbejdet på de videregående uddannelser, og som aktualiseres af det øgede optag 

og ønskerne om kortere gennemførelsestider. 

 

Frafald på de videregående uddannelser 

Mange videregående uddannelser er udfordret af høje frafaldsprocenter. Fem år efter studiestart 

er 32 % faldet fra på universitetsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser, mens 27 

% er faldet fra på professionsbacheloruddannelserne, og frafaldet er særligt stort det første år. 

Frafald er traditionelt undersøgt retrospektivt ved at spørge studerende om frafaldsårsager, efter 

at frafaldet er sket, med de begrænsninger, der ligger i, at den studerende kan have svært ved at 

huske tilbage på og reflektere over de frafaldsudløsende faktorer. EVA etablerer i 2016 et nyt pa-

nel af nyoptagne studerende, som følges fra lige før studiestart og løbende undervejs i deres før-

ste studieår. Panelet giver mulighed for at belyse frafaldsprocessen på en ny måde, idet de stude-

rende følges, fra før de falder fra. Det giver mulighed for, efter at frafald er sket, at vende tilbage 

til præstudiestart og se, hvad der særligt karakteriserer de frafaldne: fx forventninger og forestil-

linger før studiestart og deres løbende oplevelse af studiet, men også baggrundsvariable via regi-

sterkobling. 

 

Formålet med temaet er at gennemføre analyser af det etablerede panel og registerdata i øvrigt 

for dermed at frembringe et bedre vidensgrundlag for arbejdet med at nedbringe frafaldet på de 

videregående uddannelser – herunder en bedre viden om, hvad der karakteriserer dem, der falder 

fra, hvilke faktorer der kan forudsige frafald, og hvordan man kan identificere frafaldstruede stu-

derende tidligt. Målgrupperne vil være beslutningstagere på videregående uddannelsesinstitutio-

ner samt beslutningstagere på det politiske niveau. 

 

Aktiv læring og engagerende læringsmiljøer 

På flere og flere uddannelser ændres tilrettelæggelsen og organiseringen med det formål at øge 

de studerendes læring, idet forskningen peger på, at engagerende læringsmiljøer med kompe-

tente undervisere og aktivt involverede studerende er en væsentlig metode til at sikre et øget læ-

ringsudbytte. Med greb som flipped classroom, nye feedbackmodeller og dynamisk gruppear-

bejde er der både nationalt og internationalt gjort erfaringer med, hvordan studieintensiteten og 

læringsudbyttet kan øges. Samtidig er der i stigende grad kommet fokus på undervisernes pæda-

gogiske kvalifikationer og udvikling, peer effects blandt studerende, og hvordan man på en valid 

måde kan måle studerendes læring. Udviklingen er dog endnu primært drevet af særligt pæda-

gogisk interesserede undervisere på de videregående uddannelsesinstitutioner. 

 

Temaet har til formål at bidrage til kvalitetsudvikling i praksis, idet EVA vil indsamle, systematisere 

og sprede både danske og udenlandske erfaringer med, hvilke elementer i og omkring undervis-

ningen der har afgørende betydning for læring på det videregående niveau. Målgrupperne vil pri-

mært være undervisere og ledere på videregående uddannelser, men også pædagogiske konsu-

lenter. 
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5 Voksen- og efteruddannelse 

EVA har i de seneste års handlingsplaner primært fokuseret på den grundlæggende og erhvervs-

rettede VEU, men i år vender vi tilbage til det videregående VEU-område, som har oplevet en ak-

tivitetsnedgang i den senere tid. Samtidig igangsætter vi et tema, som skal fokusere på den store 

samfundsmæssige udfordring i kølvandet på de mange nytilkomne flygtninge, hvor ikke mindst 

VEU-området forventes at spille en central rolle for en vellykket integration i samfundet såvel som 

på arbejdsmarkedet. 

 

Videregående VEU: udbud, efterspørgsel og indhold 

Selvom flere og flere får en videregående uddannelse, og der er en bred accept af, at løbende 

opkvalificering er vigtig for alle uddannelsesgrupper, er aktiviteterne på diplom- og akademiud-

dannelserne faldet gennem de senere år. Som videnssamfund er det væsentligt at både følge og 

forstå udviklingen i matchet mellem udbud og efterspørgsel, da det er afgørende, at kompeten-

cer vedligeholdes og udvikles på et moderne arbejdsmarked. Samtidig knytter der sig en særlig 

problemstilling til det formelle krav om, at diplom-, akademi- og masteruddannelserne skal være 

praksisrelaterede og inddrage deltagernes erfaringer i undervisningen, hvilket stiller særlige krav 

til undervisernes kompetencer og fokus på transfer i forhold til deltagernes praksis. 

 

Formålet med temaet er at undersøge de forhold, som påvirker aktiviteten og kvaliteten på det 

videregående VEU-område, herunder udbud, efterspørgsel, økonomi, arbejdsmarkedsforhold og 

tilrettelæggelse med hensyn til både form og indhold. Temaer i den forbindelse er fx, om udbuds-

strukturen og -indholdet matcher de tendenser, vi kan se i måderne, hvorpå uddannede personer 

ønsker at udvikle deres kompetencer, men også, om der er barrierer, som kan have influeret akti-

vitetsnedgangen, om tilrettelæggelsen lever op til hensigterne, og om undervisernes kompeten-

cer er tilstrækkelige. Målgrupperne er politiske beslutningstagere på nationalt niveau og uddan-

nelsesplanlæggere og undervisere på institutionerne, som vil kunne bruge analyserne til evt. at 

tilpasse regler, udbud, indhold mv.  

 

Flygtninges vej til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet via VEU 

Danmark oplever i disse år et stort antal flygtninge komme til landet. En vigtig politisk målsæt-

ning med trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration af flygtningene er at iværksætte en 

række nye tiltag, der skal styrke flygtninges tilknytning til arbejdsmarkedet. Bedre screening af 

formelle og uformelle kompetencer på asylcentrene, udvikling af værktøjer til vurdering af såvel 

uddannelseskvalifikationer som jobrettede kompetencer, øget brug af uddannelsespakker og den 

nye integrationsuddannelse (IGU) er alle eksempler på sådanne tiltag. Den politiske målsætning 

er, at brugen af de nye tiltag i højere grad skal føre til ordinær beskæftigelse end tidligere indsat-

ser under integrationsprogrammet. 

 

Formålet med temaet er at følge tilrettelæggelsen og indholdet i tiltagene og undersøge, hvordan 

og hvor godt de nye tiltag bidrager til flygtningenes ordinære beskæftigelse eller videre uddan-

nelse. Målgrupperne vil være politiske beslutningstagere og uddannelsesplanlæggere, herunder 

særligt udbydere af almen og erhvervsrettet VEU.  
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6 Tværgående temaer 

Datadrevet kvalitetsudvikling  

Uddannelsessystemet bugner af data, som indsamles og opgøres som led i obligatoriske afrap-

porteringer, og brugen af disse data som grundlag for kvalitetsudvikling er i stigende grad blevet 

aktuel i hele uddannelsessystemet. Institutionerne har adgang til en række data, som indsamles 

fra centralt hold, men institutionerne indsamler også selv mange former for data som led i deres 

kvalitetsarbejde. Det kan eksempelvis være data fra deres studieadministrative systemer, data fra 

undervisningsevalueringer, data genereret fra læringsplatforme eller studenterservicer eller data 

forstået mere bredt, fx observationsdata, interviewdata eller andre former for kvalitative data. 

EVA ønsker med dette tema at sætte fokus på datadrevet kvalitetsudvikling ved at undersøge, 

hvordan data kan bidrage til at udvikle kvaliteten af uddannelserne og vejledningen på institutio-

nerne.  

 

På ungdomsuddannelsesområdet vil det være oplagt at se nærmere på, hvordan skolerne kan an-

vende de centralt tilgængelige data i deres arbejde med at udvikle kerneopgaven, og hvilke ud-

fordringer og potentialer dette indebærer for skolerne. På det videregående uddannelsesområde 

vil det være oplagt at bruge statistiske analyser af registerdata og uddannelsesstedernes egne 

data til at kunne give bud på, hvordan uddannelsesstederne kan bruge de data, de har til rådig-

hed.  

 

Et muligt fokusområde kunne være at kigge på, hvilke former for data der aktuelt anvendes til 

forskellige former for kvalitetsudvikling. Et andet fokusområde kunne være at lave et udviklings-

orienteret projekt med det formål at understøtte institutionernes konkrete indsamling og brug af 

data i arbejdet med kvalitetsudviklingen. Målgrupperne vil være ledere, undervisere og stude-

rende på hhv. ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. 
 
Udskolingen – indgangen til en ungdomsuddannelse 
Overgangen til ungdomsuddannelserne præges aktuelt af en række udfordringer med hensyn til 
at gøre eleverne i udskolingen parate til at starte på en ungdomsuddannelse. Én udfordring er, at 
mange elever vurderes ikke-uddannelsesparate. I 2016 gjaldt det 27 % af landets folkeskoleele-
ver. En tidligere undersøgelse fra EVA viser endvidere, at udskolingens undervisning kun i be-
grænset omfang forbereder eleverne til at tage en erhvervsuddannelse, og at både de unges og 
lærernes kendskab til erhvervsuddannelserne er begrænset. Endelig viser de seneste nationale 
trivselsmålinger fra grundskolen, at den faglige trivsel og oplevelsen af støtte og inspiration for-
ringes på de ældste klassetrin (8.-9. klassetrin).  
 
En arbejdsgruppe under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har peget på syv pejle-
mærker for en bedre udskoling, herunder et øget fokus på sociale og personlige kompetencer, 
undervisningsdifferentiering, anvendelsesorientering samt udfordrende vejledning. 
  
EVA ønsker at bidrage med viden om, hvordan undervisningen i udskolingen i højere grad kan 
understøtte elevernes overgang til en ungdomsuddannelse. Ét fokusområde kunne være at un-
dersøge, hvordan fagene og undervisningen i udskolingen forbereder og motiverer eleverne til at 
vælge og tage en ungdomsuddannelse – herunder at have særlig opmærksomhed på, hvordan 
skolens undervisnings- og vejledningspraksis også forbereder eleverne til at tage en erhvervsud-
dannelse. Et andet fokusområde kunne være at undersøge, hvordan samarbejdet mellem grund-
skoler og ungdomsuddannelser kan styrkes, herunder hvilke modeller for samarbejde der kan un-
derstøtte den pædagogiske indsats i forbindelse med overgangen. De konkrete målgrupper for 
EVA’s arbejde fastlægges i 2017. 
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Praksisudviklende aktiviteter  

EVA har gennem en årrække haft fokus på at formulere aktiviteter, redskaber og metoder med 

det formål at understøtte uddannelsesinstitutioner og dagtilbud i at omsætte viden i praksis. Det 

er fx sket gennem EVA-dage, gå-hjem-møder, evalueringskurser og udvikling af forskellige red-

skaber til at understøtte den faglige refleksion over undervisning og læring. Der er forskellige er-

faringer inden for de enkelte uddannelsesområder på EVA, ligesom nogle uddannelsesområder 

har arbejdet mere specifikt med praksisudviklende aktiviteter end andre.  

 

Som led i arbejdet med instituttets strategi har EVA i 2015 og 2016 arbejdet med at opsamle er-

faringer med praksisudviklende aktiviteter og igangsat en række nye indsatser og metoder inden 

for alle uddannelsesområder og dagtilbud. Fx har EVA gennemført læringskonferencer med hen-

blik på at understøtte erhvervsskolernes arbejde med realkompetencevurderinger, og EVA er gået 

i dialog med regionernes udviklingsafdelinger med henblik på at identificere deres behov for vi-

den og understøttelse – og samtidig få mere viden om de muligheder, EVA har for at imøde-

komme disse. 

 

EVA ønsker yderligere at kvalificere de udviklede aktiviteter og metoder samt evt. at udvikle nye 

med fokus på fortsat at styrke institutionernes og de fagprofessionelles kompetencer og praksis. 

Det kan fx være med hensyn til at arbejde analytisk og systematisk samt at indgå i professionelle 

relationer på tværs af faggrupper og kompetencer. 
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7 Fortløbende projekter 

EVA gennemfører fire tværgående projekter, der er igangsat som led i tidligere handlingsplaner, 

og som forløber over flere år. Det drejer sig om: 

 

Unges uddannelsesparathed  

EVA følger implementeringen af de uddannelsesparathedsordninger, der trådte i kraft i 2014, og 

belyser herunder betydningen af de vejledningsmæssige og faglige indsatser, der tilbydes ikke-

uddannelsesparate unge i folkeskolen. Projektet er igangsat som led i Handlingsplan 2014 og lø-

ber frem til 2020. 

 

Følgeevaluering af pædagoguddannelsen 

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse med 25 lokale udbud og et optag på over 

5.000 nye studerende om året. EVA følger implementeringen af den nye pædagoguddannelse, 

der trådte i kraft i efteråret 2014. Baseret på en analyse af registerdata samt spørgeskemaunder-

søgelser blandt undervisere og studerende vil EVA følge udviklingen i studenteroptaget på pæda-

goguddannelsen og undersøge, i hvilken udstrækning der er indikationer på, at det er lykkedes at 

skabe en mere intensiv pædagoguddannelse med gode forudsætninger for et stort fagligt ud-

bytte og udvikling af handlekompetence hos de studerende. Projektet er igangsat som led i 

Handlingsplan 2015 og er planlagt til at løbe, frem til den nye uddannelse skal evalueres. Dette 

forventes at ske i 2020. 

 

Følgeevaluering af voksensporet i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen 

EVA følger implementeringen af voksensporet for personer på 25 år og derover, der er en del af 

erhvervsuddannelsesreformen fra 2015. Projektet er igangsat som led i Handlingsplan 2015 og 

gennemføres sideløbende med følgeevalueringen af den samlede erhvervsuddannelsesreform, 

som EVA gennemfører sammen med KORA. Projektet forventes at løbe frem til 2018. Gennem 

projektet følger vi løbende aktiviteten på voksensporet og har særligt fokus på, hvordan skolerne 

laver realkompetencevurderinger, afkorter uddannelserne gennem brug af merit og udvikler de 

voksenpædagogiske miljøer med henblik på at gøre det mere attraktivt for voksne at blive fag-

lærte. 

 

Nye overgange til ungdomsuddannelse 
Overgangen til ungdomsuddannelse er i de senere år blevet påvirket af flere markante lovændrin-
ger, herunder indførelsen af karakterkrav i forbindelse med optagelse på erhvervsuddannelserne 
og de gymnasiale uddannelser samt ændrede rammer for vejledningsindsatsen på grundskoleom-
rådet. EVA følger, hvad ændringerne betyder for de unges valg og forløb. Derudover ser EVA på, 
hvordan kvaliteten i vejledningen og de uddannelsesforberedende tilbud kan udvikles, så de un-
ges overgang til ungdomsuddannelse understøttes bedst muligt. Det kan i 2017 være relevant at 
se på, hvordan anbefalingerne fra ekspertgruppen for bedre veje til ungdomsuddannelse udmøn-
tes. Projektet forventes at løbe frem til 2020.  
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8 Netværk 

EVA deltager i netværk af organisationer, der arbejder med uddannelse, evaluering og kvali-

tetsudvikling, for at følge med i den internationale og evalueringsfaglige udvikling. Derudover 

deltager instituttet i en række aktiviteter og konferencer i samarbejde med nationale og inter-

nationale organisationer, og vi prioriterer at have en tæt kontakt til evalueringsinstitutioner i 

andre lande. 

 

Deltagelsen i netværk har til formål at styrke EVA’s position som nationalt videnscenter for den 

internationale udvikling på dagtilbuds- og uddannelsesområdet og inden for evaluering. Desu-

den giver netværksdeltagelsen os mulighed for at formidle danske forhold og succeser og der-

med bidrage til den internationale udvikling på området. 

 

I 2017 vil EVA prioritere en aktiv rolle i følgende netværk: 

 

Dagtilbud for børn 

ICSEI-netværk om Early Childhood Education and Care 

ICSEI (International Congress for School Effectiveness and Improvement) er en international 

organisation, der har eksisteret i mere end 40 år, hvor politikere, embedsværk, forskere og 

praktikere fra hele verden mødes én gang årligt. Organisationen har traditionelt haft fokus på 

skoleområdet, men med det øgede globale fokus på værdien af dagtilbudsområdet som arena 

for tidlige indsatser med henblik på at sikre børns udvikling, læring og dannelse som sam-

fundsborgere er der i regi af ICSEI i 2009 etableret et ECEC-netværk (Early Childhood Educa-

tion and Care), hvor vi varetager netværksledelsen. Kongressen og netværket giver os indblik i 

international forskning og globale trends og strømninger samt mulighed for erfaringsudveks-

ling om kvalitetsudvikling i feltet mellem policy, forskning og praksis. 

Nordic Network on ECEC 

Det nordiske netværk består af deltagere fra de nordiske landes ministerier og statslige evalue-

ringsinstitutioner, der beskæftiger sig med dagtilbudsområdet. Netværket mødes en til to 

gange om året med henblik på at udveksle viden om og erfaringer med nordiske tiltag inden 

for området samt at opnå mulighed for koordinering af evalueringer og undersøgelser de nor-

diske lande imellem. Vi deltager i netværkets møder med bl.a. oplæg om resultater fra vores 

undersøgelser og evalueringer samt i netværksaktiviteter mellem møderne. 

EECERA – Special Interest Group on Young Children’s Perspectives 

Den årlige europæiske konference om uddannelsesforskning EECERA (European Early Child-

hood Education Research Association) har eksisteret i godt 20 år. I regi af EECERA er der etab-

leret flere netværk (SIG’er, Special Interest Groups), hvor vi deltager i et netværk om inddra-

gelse af børneperspektiver. I netværket deltager forskere fra de europæiske lande samt New 

Zealand og Australien. Gennem deltagelse i netværket får vi opdateret viden om eksisterende 

og kommende forskningsprojekter og resultater, ligesom det giver mulighed for metodisk 

sparring og erfaringsudveksling om inddragelse af børneperspektiver i EVA’s evalueringer. 
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Grundskole og ungdomsuddannelse 

Nordiska Evalueringsnätverket 

Vi er medlem af Nordiska Evalueringsnätverket, et netværk for nordiske institutioner, der gen-

nemfører evalueringer og analyser på skoleområdet. Netværket bliver brugt til tværgående 

drøftelser af fælles temaer som kvalitetssikring, test og afgangsprøver, deltagelse i internatio-

nale undersøgelser, metodeudvikling m.m. Desuden nedsættes der efter behov arbejdsgrup-

per, ligesom netværket indimellem fungerer som ramme om fælles projekter. 

 

NORDYRK 

Vi sidder i ledelsesgruppen i NORDYRK, som er et nordisk forskernetværk om erhvervspædagogik 

og erhvervsdidaktik. Formålet med netværket er at styrke og formidle forskning i erhvervsuddan-

nelserne og erhvervspædagogik inden for de nordiske lande og at udvikle og styrke uddannelse 

af erhvervsuddannelseslærere. 

  

Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelser 

Vi er medlem af Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelser. Netværkets formål er at 

styrke sammenhængen og dialogen mellem forskning og praksis. Medlemmerne af netværket er 

forskere, repræsentanter fra lærer- og lederforeninger, faglige udvalg og andre interessenter in-

den for det erhvervspædagogiske felt. 

 

Videregående uddannelse 
 

Dansk Universitetspædagogisk Netværk 

EVA er associeret medlem af Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN), der er de danske 

universiteters forening for universitetspædagogik og studieudvikling. DUN har til formål at ud-

vikle universitetsuddannelsernes og universitetsundervisningens kvalitet og samler bl.a. under-

visere og pædagogiske konsulenter fra universiteterne. DUN fremmer dette gennem at skabe 

netværk og aktiviteter for medlemmerne og ved at tage initiativ til nyhedsbreve, arrangemen-

ter og udgivelsen af Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. 

 

ENQA  

EVA er tilknyttet ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) som 

“affiliate”. ENQA er en sammenslutning af europæiske evalueringsorganisationer inden for 

videregående uddannelse og er det væsentligste internationale netværk på det videregående 

område.  

 

NOQA  

Vi deltager i NOQA (Nordic Quality Assurance Network in Higher Education), som er et net-

værk for nordiske institutioner, der arbejder med kvalitetssikring inden for videregående ud-

dannelse. Netværket har som hovedformål at udarbejde et fælles årligt projekt, og resulta-

terne fra projektet formidles efterfølgende til europæiske kvalitetssikringsorganisationer og 

uddannelsesinstitutioner. 

 

Voksen- og efteruddannelse 
 

Voksenpædagogisk Forum 

EVA tager del i et netværk, der går på tværs af det danske voksenuddannelsessystem. Voksen-

pædagogisk Forums primære ambition er at holde liv i debatten om voksenpædagogik, bl.a. 

ved at skabe platforme for udveksling af erfaring, viden og ideer om voksenpædagogik og 

voksenuddannelse. Forummets primære aktiviteter er en stor konference i foråret (ca. 100 del-

tagere) og et seminar i efteråret for forummets referencegruppe (ca. 30 deltagere). 

 
Nordisk forskernetværk om basale færdigheder 
EVA deltager i et nordisk forskernetværk nedsat i tilknytning til en tværnordisk ministeriel ar-
bejdsgruppe under Nordisk Ministerråd. Forskernetværket deler viden om basale færdigheder 
blandt voksne i de nordiske lande, herunder forskningen på feltet i de nordiske lande; hvilke 
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programmer/indsatser der findes i de nordiske lande med henblik på at styrke voksnes basale 
færdigheder i læsning, regning og it; særlige udfordringer på området samt evt. anbefalinger 
til det videre arbejde på området. 

 

Evaluerings- og metodefaglige netværk 

DES 

Vi er repræsenteret i bestyrelsen for Dansk EvalueringsSelskab (DES) og deltager desuden med 

oplæg i selskabets årlige konference. Formålet med selskabet er at være platform for erfaringsud-

veksling og diskussion af evalueringsfaglige problemstillinger, herunder udviklingen inden for eva-

lueringsteori og -metode, nyttiggørelse af evalueringsresultater, faglig udvikling og standarder for 

god evalueringspraksis. 

Selskab for Surveyforskning 

Vi er repræsenteret i Selskab for Surveyforsknings bestyrelse og deltager desuden i selskabets 

ca. fire årlige halvdagsarrangementer. Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum 

for tværvidenskabelig diskussion og erfaringsudveksling om fremme af forskning i og anven-

delse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer. Selskabet har desu-

den til formål at udveksle viden med beslægtede selskaber, såvel danske som udenlandske. 
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9 Oversigt over udgivne publikationer 

Nedenstående oversigt viser, hvilke publikationer EVA har udgivet i løbet af de seneste tre år, ind-

delt efter områder. Kolonnen med opdragsgiver henviser til, om publikationerne er resultat af et 

projekt under EVA’s handlingsplan (EVA) eller EVA’s indtægtsdækkede virksomhed (opdragsgiver 

angivet). 

 

Område og projekt 

 

Opdragsgiver År 

Dagtilbud for børn 

 

 

Forskningsinspireret pædagogisk praksis EVA 2016 

Bakspejlet – forskning og ny viden om dagtilbud, årgang 2016 EVA 2016 

Kortlægning af kommunernes fokus på 0-2-årige EVA 2016 

Forældresamarbejde om børns læring Rådet for Børns Læring 2016 

0-2-årige børns læring. Tæt på det læringsorienterede arbejde i dagtilbud EVA 2016 

Kunst og kultur i dagtilbud – sådan!  KUM 2016 

Internationale erfaringer med læreplaner på dagtilbudsområdet MBUL 2016 

Bakspejlet, temahæfte 2016: Læring  EVA 2016 

Professionals Seeking Children's Perspectives EVA 2015 

Læring for 0-2-årige. En oversigt over skandinavisk forskning EVA 2015 

Stil skarpt på tilsyn EVA 2015 

Natur og naturfænomener i dagtilbud. Stærke rødder og nye skud EVA 2015 

Bakspejlet – forskning og ny viden om dagtilbud, årgang 2015 EVA 2015 

Pædagogisk tilsyn EVA 2015 

Bakspejlet, temahæfte 2015: Overgang fra børnehave til skole EVA 2015 

Støtteindsatser i Randers Kommune Randers Kommune 2014 

Sprogvurdering af alle skolestartere EVA 2014 

Inklusion i dagtilbud EVA 2014 

Pædagogers vurderinger af børn i daginstitutioner BUPL 2014 

Veje til udvikling af praksis EVA 2014 

Bakspejlet – forskning og ny viden om dagtilbud, årgang 2014 EVA 2014 

Inkluderende fællesskaber Rådet for Børns Læring 2014 

Grundskole   

Implementering af digitale læringsplatforme MBUL og KL 2016 

Efterskolernes vejledning MBUL 2016 

UU-brugerundersøgelse 2016 MBUL 2016 

Basisundervisning i dansk som andetsprog på seks skoler MBUL 2016 

Understøttende undervisning EVA 2016 

Udskrivning af elever  MBUL 2016 

Effekten af kommunale 10.-klassetilbud EVA 2016 

Fortællinger om tværprofessionelt samarbejde om inklusion MBUL 2016 

Fortsættes næste side … 
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… fortsat fra forrige side 

Område og projekt 

 

Opdragsgiver År 

Uddannelsesparat? De første erfaringer fra arbejdet med  

ikke-uddannelsesparate i folkeskolen 

EVA 2016 

Inspirationskatalog om it-didaktisk og innovativ undervisning MBUL, Digitaliseringssty-

relsen og KL 

2016 

Basisundervisning for tosprogede elever. Kvalitativ kortlægning  

af praksis i 20 kommuner 

MBUL 2016 

Linjer og hold i udskolingen EVA 2016 

Undervisning – for alle: Motivation EVA 2016 

Inklusion på de frie grundskoler MBUL 2015 

UU-centrenes vejledning MBUL 2015 

Ledelse tæt på undervisning og læring EVA 2015 

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse EVA 2015 

Udviklingsprojekter i læringskonsulenternes inklusionsteam 2014  UVM 2015 

FORM Esbjerg Kommune 2015 

Læreres og forældres forståelse af forenklede Fælles Mål EVA 2015 

Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfiat IIKNN, KANUKOKA og 

IMAK 

2015 

Grønlands folkeskole IIKNN, KANUKOKA og 

IMAK 

2015 

Evaluering af udvalgte idrætsprojekter UVM 2015 

Motiverende undervisning. Tæt på god undervisningspraksis på mellemtrinnet EVA 2014 

Et bevidst blik på alle elevers læring EVA 2014 

Inspiration til arbejdet med skolereformen – de første erfaringer  

med en længere og mere varieret skoledag 

UVM 2014 

Undervisning – for alle EVA 2014 

Undervisning i udskolingen: Linjer, toning og holddannelse Københavns Kommune 2014 

Madlejr – evaluering af et pilotprojekt Madkulturen og  

Arla Fonden 

2014 

Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik – folkeskolens prøver UVM 2014 

Inspirationskatalog – fra skole til skole UVM 2014 

TALIS 2013 – OECD's lærer- og lederundersøgelse  UVM 2014 

Ungdomsuddannelse   

Årskarakterer og prøvekarakterer i det almene gymnasium EVA 2016 

Klædt på til at træffe valg MBUL 2016 

Undervisning på forskellige niveauer MBUL 2016 

Teamsamarbejde blandt undervisere på erhvervsuddannelserne EVA 2016 

Evaluering af projekt om udvikling og afprøvning af kollektiv vejledning MBUL 2016 

Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis (SIP) for EUD MBUL 2016 

Karaktergivning i gymnasiet EVA 2016 

Afklaring til AspIT Styregruppen for AspIT 2016 

Evaluering af studieområdet på htx  MBUL  2016 

Evaluering af studieområdet på hhx  MBUL 2016 

Studenter uden uddannelse efter gymnasiet EVA 2016 

Et erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø – en trin for trin-guide MBUL 2016 

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre MBUL 2016 

Magasinet VOX – viden til handling på EUD EVA 2016 

Fortsættes næste side … 
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… fortsat fra forrige side 

Område og projekt 

 

Opdragsgiver År 

Mundtlig prøve på baggrund af studieretningsopgaven MBUL 2015 

Professionshøjskolernes arbejde med det strategiske kompetenceløft  

på erhvervsskoleområdet 

UVM 2015 

Evaluering af kinesisk områdestudium EVA 2015 

Evaluering af visiteret hf (vhf) på Mariagerfjord Gymnasium EVA 2015 

It på ungdomsuddannelserne EVA 2015 

Gymnasiet nu og fremover EVA 2015 

Tæt kobling mellem skole og praktik UVM 2015 

UU-centrenes vejledning UVM 2015 

Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis (SIP) for  

de gymnasiale uddannelser 

UVM 2015 

Midtvejsnotat: Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis (SIP) på EUD UVM 2015 

UPV i 8. klasse EVA/UVM 2015 

Optagelsesprøve til EUD UVM 2015 

Gymnasieelevers baggrund og forskellighed EVA 2015 

Nye krav til de pædagogiske kompetencer UVM 2015 

Hf – profil og funktion. En undersøgelse af hf-kursister på toårig hf EVA 2015 

Den digitale erhvervsuddannelse STIL 2015 

Evaluering af praktikcentre del 2  UVM 2015 

Evaluering af praktikcentre del 1  UVM 2015 

Studieretningsprojektet i gymnasiet EVA 2015 

Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen EVA 2014 

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD UVM 2014 

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne. Fire cases EVA 2014 

Midtvejsnotat: Evaluering af Skoleudvikling i Praksis UVM 2014 

Differentiering af metoder til forklaringer af fagligt stof  UVM 2014 

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne UVM 2014 

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne EVA 2014 

Fortællinger fra praksis. Inspiration til arbejdet med kvalitetsinitiativerne  

på erhvervsskolerne  

UVM 2014 

Kvalitetsinitiativer på erhvervsuddannelserne UVM 2014 

Evaluering af almen studieforberedelse UVM 2014 

Videregående uddannelse   

Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen EVA 2016 

Pædagogstuderendes motivation ved studiestart EVA 2016 

Studenterpopulationens udvikling på pædagoguddannelsen 2004-14 EVA 2016 

Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse EVA 2016 

Status på den nye pædagoguddannelse EVA 2016 

Analyse af sprogkrav på engelsksprogede erhvervsakademiuddannelser UFM 2016 

Projektorienterede forløb: Overblik over udbredelsen af og  

rammerne for projektorienterede forløb 

UFM 2016 

Projektorienterede forløb: Kvantitativ kortlægning af  

universitetsstuderendes deltagelse i projektorienterede forløb 

UFM 2016 

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb EVA 2016 

Kvalitetsudvikling af vejledningen ifm. specialpædagogisk støtte MBUL 2016 

Brug af specifikke fag i optagesystemet til universiteterne EVA 2016 

Fortsættes næste side … 
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… fortsat fra forrige side 

Område og projekt 

 

Opdragsgiver År 

Måler gymnasiekarakterer det samme eller forskellige kompetencer? EVA 2016 

Fremtidens uddannelses- og læringsmiljø  Cphbusiness 2016 

Rekruttering af nye censorer  Censorudvalget 2016 

Studerendes perspektiver på censorsystemet Censorudvalget 2016 

De videregående uddannelsesinstitutioners vurderinger af censorsystemet  Censorudvalget 2016 

Data om censur og bedømmelse Censorudvalget 2016 

Læreruddannelsen – evaluering af Grønlands læreruddannelse  

på Ilinniarfissuaq  

Ilisimatusarfik 2016 

Elite- og talentprogrammer på de videregående uddannelser EVA 2016 

Styrk de studerendes udbytte EVA 2016 

Den sociale profil i optagesystemet EVA 2015 

Undersøgelse af studiestart på KU Science KU Science 2015 

Konferencemagasin: Værdsæt undervisning EVA 2015 

Studenterservicer EVA 2015 

Fordeling af det stigende optag på erhvervsakademierne EVA 2015 

Fordeling af det stigende optag på professionshøjskolerne EVA 2015 

Fordeling af det stigende optag på universiteterne EVA 2015 

Fordeling af det stigende optag på de videregående uddannelser EVA 2015 

Viden, der virker KU og DTU 2015 

Forsøgsordningerne på fysioterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannel-

sens Ledernetværk 

2015 

Undervisningsevaluering på de videregående uddannelser EVA 2015 

Et digitalt løft. Et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen EVA 2015 

Undersøgelse af kombinationsstillinger Fagligt Selskab for Under-

visende Sygeplejersker 

2015 

Gymnasiale karakterers betydning for gennemførselstid på universiteterne EVA 2015 

Universiteternes organisering af optag til bacheloruddannelserne EVA 2015 

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser EVA 2015 

Det svære uddannelsesvalg EVA 2015 

Optagesystemer i Sverige og Norge EVA 2015 

Undervis i innovation. Inspiration fra underviser til underviser  

på de videregående uddannelser 

EVA 2014 

Undervisning og forskning i universiteternes stillingsopslag EVA 2014 

E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen EVA 2014 

Forsøgsordningerne på sygeplejerskeuddannelsen Sygeplejerskeuddannel-

sens Nationale Ledernet-

værk 

2014 

Praktikvejledning på pædagoguddannelsen EVA 2014 

Ækvivalensvurdering af uddannelsen til kaospilot KAOSPILOT 2014 

Modulopbyggede uddannelser UFM 2014 

Et nedslag i praktikken på pædagoguddannelsen EVA 2014 

Indikatorer for kvalitet på små udbud Udvalg for Kvalitet og Re-

levans i de Videregående 

Uddannelser 

2014 

ECTS på de videregående uddannelser EVA 2014 

Fortsættes næste side … 
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… fortsat fra forrige side 

Område og projekt 

 

Opdragsgiver År 

Voksen- og efteruddannelse   

Vedholdenhed hos voksne med svage basale færdigheder EVA 2016 

Virksomhedernes kendskab til euv EVA 2016 

Forskningskortlægning af voksnes basale færdigheder i Norden Nordisk Netværk for Voks-

nes Læring 

2016 

Gode eksempler på RKV på euv MBUL 2016 

Status over den nye erhvervsuddannelse for voksne (2) EVA 2016 

Status over den nye erhvervsuddannelse for voksne (1) EVA 2016 

Pædagogisk tilsynsmodel for de kommunale sprogcentre Vestegnens Sprog- og 

Kompetencecenter 

2016 

Desk Study on basic skills among adults in the Nordic region Nordisk Ministerråd 2016 

Kompetencebehov i folkeskolen i målgruppen for AMU EPOS 2016 

Den Grundlæggende Lederuddannelse – evaluering Lederne og HAKL 2016 

FVU og de svage læsere i Danmark. En kvantitativ analyse af deltagerne  

på trin 1 i læsning på Forberedende Voksenundervisning (FVU) 

EVA 2016 

Evaluering af VUC Videnscenter VUC Videnscenter 2015 

Professionshøjskolernes arbejde med det strategiske kompetenceløft  

på erhvervsskoleområdet 

UVM 2015 

Virksomhederne og AMU EVA 2015 

Uddannelsesvejledning til voksne EVA 2015 

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole HO 2015 

Nye krav til de pædagogiske kompetencer UVM 2015 

Danskuddannelserne til voksne udlændinge EVA 2015 

Fra ufaglært til faglært EVA 2015 

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne EVA 2015 

Evaluering af advokatuddannelsen Advokatsamfundet 2014 

Kompetenceudvikling blandt lærere på det gymnasiale område UVM 2014 

Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på  

erhvervsuddannelserne 

UVM 2014 

AMU for tosprogede kursister EVA 2014 

Voksenpædagogiske læringsmiljøer på VUC EVA 2014 

Avu-fagevaluering UVM 2014 

VEU-centrene og det regionale samspil EVA 2014 

VisKvalitet UVM 2014 
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