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Etablering af forskningsenhed for kvantitativ børne- og undervis-

ningsforskning

Børne- og Undervisningsministeriet ønsker at understøtte etableringen af 

en forskningsenhed med det formål at styrke og udvide den kvantitative 

forskning på ministeriets område med særligt fokus på afdækning af kau-

sale sammenhænge og anvendelse af økonometriske metoder. Dette skal 

ske dels gennem vidensopbygning og metodeudvikling i form af forsk-

ning og publicering fra enhedens forskere, dels ved, at enheden yder råd-

givning og sparring og samarbejder med BUVM i forbindelse med mini-

steriets analyse- og vidensarbejde.

Forskningsenheden skal placeres ved en institution med stærke statistiske 

og herunder økonometriske kompetencer. Det kan være et universitets-

institut eller en forskningsinstitution.

Børne- og Undervisningsministeriet indkalder hermed ansøgninger fra 

relevante forskningsmiljøer, som ønsker at komme i betragtning til at va-

retage opgaven som værtsinstitution for forskningsenheden.

De fremsendte ansøgninger vurderes op mod nedenstående oplistede 

kriterier, og på den baggrund udpeger børne- og undervisningsministeren 

den værtsinstitution, som skal varetage opgaven med at udvikle og drive 

den nye enhed. Nærmere information om varetagelsen af opgaven og or-

ganisering af enheden, herunder formål, opgave og økonomi fremgår af 

vedlagte Opgavebeskrivelse for etablering af forskningsenhed for kvantitativ børne- 

og undervisningsforskning.

Krav til ansøgning

Ansøgningen skal tage udgangspunkt i Opgavebeskrivelse for etablering af 

forskningsenhed for kvantitativ børne- og undervisningsforskning og skal bestå af:

1. En kort beskrivelse af forskningsmiljøets faglige profil og baggrund 

for at kunne være vært for forskningsenheden.
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2. En kort beskrivelse af forskningsmiljøets kompetencer på området, 

samt forventet personel sammensætning og organisering af enheden.

3. En grundig beskrivelse af det forventede forskningsindhold og akti-

viteter, og herunder hvilke problemstillinger der forventes besvaret 

og hvordan

4. En overordnet angivelse af forventet budget og tidsplan.

Ansøger skal anvende vedlagte Skema til ansøgning om at blive værtsinstitution 

for forskningsenhed for kvantitativ børne- og undervisningsforskning. Ansøgningen 

kan maksimalt udgøre 20 sider inklusiv bilag.

Ansøgningsfrist

Ansøgning om at komme i betragtning til at blive vært for forskningsen-

heden skal være modtaget i Børne- og Undervisningsministeriet senest d. 

15. november 2020. Ansøgning skal sendes til lisbeth.loft@uvm.dk

Vurderingskriterier for ansøgninger

Nedenstående kriterier vil blive tillagt vægt i vurderingen af ansøgnin-

gerne. Kriterierne er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge.

1. Institutionens faglige miljø og styrkeposition med hensyn til statisti-

ske og herunder økonometriske kompetencer, jf. ansøgningsskemaets af-

snit 1.

2. Institutionens fremlagte overvejelser om organisering af enheden. 

Herunder overvejelser om, hvordan enheden får en ledelsesmæssig 

og organisatorisk forankring og kapacitet på institutionen. Desuden 

overvejelser om tildeling af relevante medarbejderressourcer, herun-

der den personelle sammensætning af enheden med både yngre (fx 

ph.d.-studerende) og mere erfarne forskere (fx lektorer el. tilsva-

rende), jf. ansøgningsskemaets afsnit 2.

3. Institutionens eventuelle planer for indgåelse af samarbejdsaftale 

med andre universiteter eller forskningsinstitutioner, herunder insti-

tutionens overvejelser om forventet allokering af ressourcer i enhe-

den og interessetilkendegivelse fra andre universiteter/forskningsin-

stitutioner, jf. ansøgningsskemaets afsnit 2.

4. Institutionens fremlagte overvejelser om forventet forskningsindhold 

og forventede aktiviteter, herunder institutionens overvejelser om, 

hvordan det forventede forskningsindhold og aktiviteterne kan styrke 

vidensgrundlaget for BUVM’s fremadrettede arbejde med at skabe 

stærke uddannelser for alle børn og unge, jf. ansøgningsskemaets afsnit 3.

5. Institutionens overvejelser om, hvordan enheden kan understøtte 

opbygning og udvidelse af den kvantitative og økonometriske forsk-

ning på børne- og undervisningsområdet samt bidrage til at kvalifi-

cere BUVM’s eget analyse- og vidensarbejde og til et stærkt samar-

bejde mellem ministeriet og forskningsverdenen, jf. ansøgningsskemaets 

afsnit 3.
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6. Institutionens fremlagte tidsplan og budget, herunder den planlagte 

medfinansiering, samt overvejelser om muligheder for at rejse yderli-

gere finansiering til enhedens virke og formål, bl.a. ved afsøgning af 

fondsmidler mv., jf. ansøgningsskemaets afsnit 4.

Aftale om enhed

Børne- og undervisningsministeren træffer afgørelse om placering af 

forskningsenheden på baggrund af de indkomne ansøgninger, hvorefter 

den udpegede værtsinstitution samt øvrige ansøgere vil få besked om pla-

cering af enheden. Når børne- og undervisningsministeren har udpeget 

det universitet eller den forskningsinstitution, som skal varetage opgaven 

som værtsinstitution for forskningsenheden, udarbejdes der en resultataf-

tale om etablering af enheden i dialog mellem institutionen og Børne- og 

Undervisningsministeriet, jf. afsnit 6 i vedlagte opgavebeskrivelse.

Yderligere information

Hvis I har spørgsmål til Børne- og Undervisningsministeriet, er I vel-

komne til at kontakte chefkonsulent Lisbeth Loft på tlf. 21 70 72 94 eller 

lisbeth.loft@uvm.dk 

Med venlig hilsen

Rasmus Vanggaard Knudsen

Afdelingschef

Afdelingen for Analyse og Rådgivning

Bilag

1. Opgavebeskrivelse for etablering af forskningsenhed for kvantitativ 

børne- og undervisningsforskning

2. Skema til ansøgning om at blive værtsinstitution for forskningsenhed 

for kvantitativ børne- og undervisningsforskning
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