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Arbejdspapir         8. oktober 2013 

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 

Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus og Lektor og Forskningsprogramleder ved Forskningsprogrammet for 

Livslang Læring, IUP, AU Rie Thomsen 

Dette arbejdspapir afspejler arbejde med at kortlægge evalueringer af vejledning knyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er 

fokus på evalueringer foretaget i perioden fra Vejledningsreformens ikrafttræden august 2004 (Lov nr. 298 af 30/04/2003) til oktober 

2013.  

Kortlægningen er udarbejdet ved brug af det, som Lynggaard beskriver som sneboldmetoden, hvor indbyrdes referencer mellem 

dokumenter forfølges (Lynggaard 2010). For at kunne gøre dette skal der arbejdes med udgangspunkt i et eller flere moderdokumenter, 

som i dette tilfælde er de evalueringsrapporter vi kendte på forhånd. Kortlægningen blev efterfølgende sendt til Vejledningskontoret 

under Ministeriet for Børn og Undervisning for eventuel supplering. 

Evalueringerne og undersøgelserne af vejledning, der er præsenteret i kortlægningen nedenfor, er af forskellig karakter og gennemført 

med forskellige metoder. Et kriterium for at indskrive en evaluering eller undersøgelse i oversigten har været, at den er baseret på en 

empirisk undersøgelse. 

Skemaet over kortlægningen viser i første kolonne årstal for publicering. Næste kolonne angiver evalueringsrapportens forfatter, titel og 

den institution, der udgiver rapporten. I de tilfælde, hvor der ikke er angivet en forfatter, er institutionens navn angivet som forfatter. I 

tredje kolonne er det angivet, hvem der har rekvireret undersøgelsen. I nogle tilfælde fremgår det ikke klart af rapporten, hvorvidt 

evalueringen eller undersøgelsen  er rekvireret eller der blot er søgt finansiering til den pågældende undersøgelse hos den institution, der 

er nævnt. 

Reference: 

Lynggaard (2010). Dokumentanalyse. I Brinkmann og Tanggaard (red.). Kvalitative metoder. Hans Reitzels Forlag 
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Årstal Reference Rekvirent 
2004 Rambøll Management (2004). Rapport: Undersøgelse af Forældre og vejledning 

 
Undervisningsministeriet 

2005 Rambøll Management (2005). Forældre og vejledning. Forældre til tosprogede børn  Undervisningsministeriet, 
Integrationsministeriet 

2005 Lehn (2005). Vejledning, Etnicitet og Køn – et litteraturstudium. Center for Ligestillingsforskning. RUC 
 

 

2005 Rambøll Management (2005). Evaluering af vejledning, tilmelding og optagelse til de gymnasiale uddannelser efter 
Gymnasiereformen 
 

Undervisningsministeriet 

2005 Pless og Katznelson (2005). Niende klasse og hvad så. CEFU 
 

Undervisningsministeriet 

2006 Katznelson (2006). Unge ét år efter niende klasse: Anden delrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra 
grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde. CEFU, Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet 
 

Undervisningsministeriet 

2006 Rambøll Management (2006). Opgaver og samarbejde i vejledningen. En evaluering af gennemførelsesvejledningen 
på de gymnasiale uddannelser 
 

Undervisningsministeriet 

2006 Sørensen og Højlund Madsen (2006). Unge med en twist – etnicitet, køn og uddannelsesvalg. Center for 
Ligestillingsforskning. Roskilde Universitetscenter 
 

 

2006 Rambøll (2006). Evaluering af målgruppevurdering til produktionsskole 
 

Undervisningsministeriet 

2007 Danmarks Evalueringsinstitut (2007). Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 
 

 

2007 Pless og Katznelson (2007). Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Tredje rapport om unges uddannelsesvalg og 
overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde. CEFU 
 

Undervisningsministeriet 

2007 Sørensen (2007). Køn, etnicitet og vejledning – erfaringer fra et projekt. Center for Ligestillingsforskning ved Roskilde 
Universitetscenter i partnerskab med Danmarks Pædagogiske Universitet, Undervisningsministeriet og Wolthers 
Consult 
 

 

2007 Rambøll Manegement (2007). Evaluering af Mentorprogrammet 
 

Undervisningsministeriet 
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2008 Rambøll Management (2008). Uddannelses- og Erhvervsvejledning i Uddannelsessektoren. Analyse 
 

Styregruppe bestående 
af: Finansministeriet, 
Undervisningsministeriet, 
Videnskabsministeriet, 
Kulturministeriet, 
Økonomi-og 
erhvervsministeriet  

2008 Harck, Hinløv, Larsen og Hansen. (2008). §9 stk. 4 i folkeskoleloven. En mulighed i unges individuelle 
karrierevalgsproces - læringsperspektiver, planlægning og evaluering. Videncenter for Uddannelses- og 
Erhvervsvejledning 
 

 

2008 Buhl, Day og Harck (2008). Vejleder-forældre-samarbejde – at udvide begrebet om forældreinddragelse i 
vejledningen. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning 
 

 

2008 Larsen, Day, Ager Hansen (2008). Identifikation af unge med særlige behov for vejledning. Indkredsning af begrebet 
unge med særlige behov for vejledning.  Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning 
 

 

2008 Larsen, Day, Anker Hansen, Boysen (2008). Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning. 
Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning 
 

 

2009 Larsen (2009). UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2009. UNI-C 
 

Undervisningsministeriet 

2009 Deloitte Business Consulting (2009). Kortlægning og måling af administrative opgaver i Ungdommens 
Uddannelsesvejledning.  

Finansministeriet, 
Undervisningsministeriet 
og KL  
 

2009 Day, Kaiser, Nordskov Nielsen (2009). Ind under huden – en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra 
folkeskole til ungdomsuddannelse. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning 
 

 

2009 Rambøll Management (2009). Evaluering af lovændringer på vejledningsområdet Undervisningsministeriet 

2009 Lykke Nielsen og Katznelson (2009). Når fremtiden tegner sig. Center for Ungdomsforskning 
 

 

2010 Danmarks Evalueringsinstitut (2010). Fra grundskole til gymnasiale uddannelser. Optagesystemet til de gymnasiale 
uddannelser 
 

 

http://vejledning.net/Sider/Udgivelser/Publikationer.htm
http://vejledning.net/Sider/Udgivelser/Publikationer.htm


4 
 

2010 Danmarks Evalueringsinstitut (2010). Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 
 

 

2010 Larsen og Hune (2010). UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010. UNI-
C 
 

Undervisningsministeriet 

2010 Larsen og Hune (2010). Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, 
maj 2010. UNI-C 
 

Undervisningsministeriet 

2011 Brown, Westergaard, Katznelson (2011). Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og 
fællesskaber. Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet 
 

Danske Erhvervsskoler, 
Undervisningsministeriet 

2011 Nordskov Nielsen, Skovhus og Buhl (2011). Uddannelsesparathedsvurdering – forståelser og forskelligheder. 
Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning 
 

 

2011 Cefu, Pluss og Epinion (2011). Ungepakke 2. Midtvejsevaluering af initiativ 2: Uddannelsesparathedsvurdering (UPV).  
 

Ministeriet for Børn og 
Undervisning 

2011 Larsen og Nikolajsen (2011). UU-centrenes vejledning – Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og 
specialklasse. Danmarks it-center for uddannelse og forskning. UNI-C 
 

Undervisningsministeriet 

2011 Larsen og Nikolajsen (2011). Efterskolernes vejledning – Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse og 10. klasse på 
efterskoler. Danmarks it-center for uddannelse og forskning. UNI-C 
 

Undervisningsministeriet 

2011 Thomsen og Højmark Jensen (2011). Vejledning i samspil. Evaluering og dokumentation af efterskolens vejledning. 
Schultz 
 

Efterskoleforeningen 

2011 Balslev Jensen (2011). Next Practice i UU-vejledningen – netværksorienteret udvikling. DEA 
 

 

2011 Lunden, Hansen, Friis Johansen og Frederiksen. Samarbejde om unge – Tværregional undersøgelse og analyse af 
samarbejdet mellem jobcentre og UU-centre om ungeindsatsen. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats (CABI) 
 

De fire beskæftigelses-
regioner og Arbejds- 
markedsstyrelsen 

2011 (Maj 2011). Brugertilfredshedsundersøgelse af eVejledning #1 
 

 

2011 (Oktober 2011). Brugertilfredshedsundersøgelse af eVejledning #2 
 

 



5 
 

2012 (Marts 2012). Brugertilfredshedsundersøgelse af eVejledning #3 
 

 

2012 
 

(Maj 2012). Brugertilfredshedsundersøgelse af eVejledning #4  

2012 Balslev Jensen (2012). Vejledning som holdsport – survey blandt landets UU-ledere. DEA 
 

 

2012 Cefu, Pluss og Epinion (2012). Evaluering af ungepakke II. De unges vej til ungdomsuddannelserne – 
uddannelsessystemets vej til de 95 pct. 
 

Ministeriet for Børn og 
Undervisning 

2012 Larsen (2012). UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse. 
UNI-C 

Ministeriet for Børn og 
Undervisning 

2013 Krohn, Zuleta, Zarrehparvar (2013). Vejledere viser vejen. Undersøgelse Holstebro. Institut for menneskerettigheder 
(Delrapport fra et projekt. endnu ikke offentliggjort) 

 

 


