
Eifred Markussen 
Oversikt over foredrag 1995-2017  
 

Periode Tittel/tema Antall  
foredrag 

2017 Fravær i videregående skole i Nord-Norge  4 

2017 Spesialundervisning i videregående opplæring  1 

2016-2017 Gjennomføring i videregående opplæring i Østfold.  12 

2017 Skolebidragsindikatorer. Nytt og nyttig. Om indikatorer for å måle de 
videregående skolenes bidrag til elevenes læring. Tre sammen med 
Martin Flatø 

20 

2016 Skolekvalitet og skolebidragsindikatorer  10 

2014-2017 Forskjell på folk. Om kompetanseoppnåelse, gjennomføring og avbrudd i 
videregående opplæring. Tall, forklaringer, konsekvenser og løsninger 

26 

2014-2016 Grunnkompetanse som lærekandidat eller praksisbrevkandidat: Overgang 
til arbeidslivet. 

2 

2014-2015 Utdanning lønner seg. Om overgang fra utdanning til arbeid ni år etter 
avsluttet grunnskole. 

28 

2014 Jobb å få. Om overgang til arbeid for personer som har vært i planlagt løp 
mot grunnkompetanse i Akershus 2009-2012. 

5 

2014 Den gode timen. Med Idunn Seland. 3 

2012-2013 Kompetanseoppnåelse og gjennomføring i videregående opplæring. 10 

2012-2013 De’ hær e’kke nokka for mæ. Bortvalg og kompetanseoppnåelse i 
videregående skole i Finnmark skoleåret 2010-2011. 

17 

2012 Bortvalg av videregående opplæring i Akershus skoleåret 2010-2011. 4 

2012 Påbygg – et gode eller en nødløsning. En studie av påbygning til generell 
studiekompetanse i fem fylker skoleåret 2010-2011. 

4 

2007-2012 Inkludert eller segregert? Om spesialundervisning i videregående 

opplæring etter innføringen av Kunnskapsløftet.  

18 

2010-2011 Frafall blant 16-20 åringer i Norden. 8 

2006-2011 Kompetanse på lavere nivå og lærekandidatordningen 7 

2002-2012 Bortvalg og kompetanse. Om kompetanseoppnåelse fra videregående 
opplæring for nesten 10 000 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på 
Østlandet våren 2002. 

164 

2002-2012 Bortvalg og kompetanse. Foredrag sammen med Nina Sandberg, Berit 
Lødding og/eller Mari Wigum Frøseth. 

56 

1995-2001 Særskilt tilrettelagt opplæring i videregående – hjelper det? Om 
kompetanseoppnåelse blant elever og lærlinger som får særskilt 
tilrettelagt videregående opplæring 

41 

1996-1998 Dokumentert delkompetanse, sesam – sesam eller en ny illusjon? 8 

1995-2016 Andre temaer 17 

1995-2017 Alle foredrag 465 

 
Målgruppen for de aller fleste foredragene har vært politikere, utdanningsadministrasjon, 

skoleledere og/eller lærere på nasjonalt, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.  

Ti av foredragene er paperpresentasjoner på nasjonale og internasjonale utdanningskonferanser 

 


