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Produktivitetskommissionens tværgående anbefalinger om øget fokus på resultater i 
uddannelsessystemet baserer sig bl.a. på følgende forhold:

 Den eksisterende viden om de resultater, uddannelsesinstitutionerne skaber for ele-
ver og studerende, er ofte vanskeligt tilgængelig for borgerne og udnyttes ikke sy-
stematisk til at sprede viden om bedste praksis. 

 En række forskningsresultater peger på, at øget gennemsigtighed vedrørende sko-
lernes resultater fører til bedre elevpræstationer. 

 Reformer af uddannelsessystemet har hidtil kun i begrænset omfang været baseret 
på solid evidensbaseret viden om, hvordan den bedste indlæring og den bedste op-
fyldelse af de øvrige mål med uddannelserne sikres. Reformerne har typisk heller ik-
ke været tilrettelagt med henblik på at sikre en systematisk efterfølgende opsamling 
af erfaringer. 

 

 

 Kommissionen anbefaler, at de resultater, uddannelsesinstitutionerne leverer, sy-
stematisk offentliggøres på en sammenlignelig måde, så det bliver let for borgerne at 
vurdere, hvor kvaliteten er høj. Vigtige resultater i folkeskolen og i gymnasiet er re-
sultater i nationale tests, prøvekarakterer og progression i uddannelsessystemet. På 
erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser er vigtige resultater be-
skæftigelse og indkomst efter endt uddannelse. 

 Kommissionen anbefaler, at styringen af uddannelsesinstitutionerne i højere grad 
sigter mod at sikre høj kvalitet målt på bl.a. elevernes præstationer og på studeren-
des indkomst efter endt uddannelse. 

 Kommissionen anbefaler, at reformer af uddannelsessystemet fremover sigter mod 
at hæve elevers og studerendes faglige niveau, og at der fokuseres på de kompe-
tencer, der er anvendelige på arbejdsmarkedet. 

 Kommissionen anbefaler, at uddannelsespolitikken i højere grad baserer sig på kon-
kret viden, herunder på kvantitative forskningsresultater. På områder, hvor der ikke 
foreligger entydig evidensbaseret viden om, hvad der sikrer læring i undervisningen, 
anbefaler Kommissionen, at forskningsindsatsen opprioriteres. 

 Kommissionen anbefaler, at systematisk dataindsamling og kvantitativ evaluering 
tænkes ind i reformer af uddannelsessystemet, så erfaringerne fremover kan bruges 
til at forbedre undervisnings- og uddannelsestilbuddene. 

 

 

 


