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Er det nu så åbenlyst?

Kronik om evidensbaseret pædagogik og uddannelsespolitik

Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) annoncerer i samarbejde med - stærkt tilskyndet
kan man måske formode? - Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet en “national”
konference om “evidensbaseret uddannelsesforskning” under overskriften “En åbenlys
fordel”. Men er det nu så åbenlyst alt sammen? Forfatterne til denne kronik – som
repræsenterer forskningsmiljøer indenfor pædagogik, uddannelsesforskning og læring ved alle
danske universiteter bortset fra DPU – mener det er langt mere problematisk. Vi vil for det
første gerne oplyse lidt mere om baggrunden for dette initiativ, som vi har fulgt så godt som
det er blevet os beskåret. For det andet vil vi gerne sætte spotlight på det evidensbegreb som
er kronjuvelen i projektet. Vi tror det samtidig kan være et bidrag til en bredere diskussion om
videns-anvendelse og styring.

Starten på historien var at Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet hos OECD
bestilte en evaluering af danske uddannelsesforskning af den slags som OECD udfører på
samlebånd i forskellige lande - uddannelse og forskning er blevet et økonomisk interessant
politikområde. Evalueringen blev gennemført af et panel med tre internationale eksperter.
Som grundlag for evalueringen lod Videnskabsministeriet fremstille en baggrundsrapport.
med hjælp fra to professorer, en pædagogik-professor  fra  DPU og en læseforsker fra Kbh.
Universitet. Ministeriet foretog selv en dataindsamling, og den var så tilfældig og mangelfuld,
at undersøgelsen må vurderes som upålidelig. Derudover rummede baggrundsrapporten især
en beskrivelse af ministeriernes egne initiativer - i første række etableringen af DPU og
Learning Lab Denmark.

På de øvrige universiteter var vi ærligt talt lidt i tvivl om meningen: Handlede det kun om
evalueringer af disse særlige politiske initiativer, eller om hele den brede sektor af
pædagogisk forskning, uddannelsesforskning og læringsforskning. Vi valgte pligtskyldigst at
bidrage til evalueringen, og fremsendte supplerende materiale der kunne reparere på den
mangelfulde beskrivelse. Det satte sig ikke nævneværdige spor i OECD-panelets rapport. Vi
vil uden videre kalde rapporten sjusket og præfabrikeret. Den anbefalede at man skulle styrke
samspillet mellem forskning og praktisk vidensanvendelse og foreslog en række fremgangs-
måder, hvoraf i hvert fald en del allerede eksisterede i praksis i Danmark.

Ikke overraskende følger ministerierne anbefalingerne. Man importerer alle de smarte ord -
“evidensbaseret uddannelsesforskning”; et ”clearinghouse”, som skal filtrere og sammenfatte
forskningsresultaterne indenfor vigtige områder; det skal placeres – på DPU. Der skal
opbygges et helt formidlingssystem med udgangspunkt i dette clearinghouse og centrene for
videregående uddannelse.

Jokeren er evidensbegrebet. Det har indtil videre især været brugt i sundhedssektoren
(evidensbaseret medicin)  og er begyndt at dukke op i socialsektoren. Og nu skal det altså ind
i pædagogik og uddannelse. Det er lidt ulogisk at tale om ”evidensbaseret uddannelsesforsk-
ning”. De senere års diskussion om evidens både i Storbritannien og i USA handler om
evidens-baseret praksis; f eks klinisk praksis inden for sundhedsområdet. Den type viden, som
”evidensbevægelsen” (repræsenteret f.eks. af de såkaldte Campbell-institutter) bygger på, er
viden bekræftet via eksperimentelle undersøgelser. Modellen er især hentet fra undersøgelser
af lægemidler og kliniske procedurer. Det handler altså om at forskningen skal levere facts,
praktikerne skal handle på grundlag af dem, og forskningen skal måle resultaternes
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effektivitet. Denne model for videnskabeligt baseret praksis kan man også kalde social
teknologi.

Hvis der er nogenlunde enighed om hvad der er gyldig viden, hvad den praktiske opgave er
(at kurere sygdommen) og om kriterierne for effektivitet, så er der jo ingen der kan være
uenig om at handle på basis af denne evidens. Ingen bestrider at man skal bruge det bedst
mulige vidensgrundlag for kliniske beslutninger. Men det bedst mulige vidensgrundlag består
af meget andet end resultater fra eksperimentelle undersøgelser. Det er i virkeligheden en
meget gammeldags opfattelse af videnskabelig viden og dens forhold til praksis. Selv i
sundhedssektoren, hvor forskningen er veludviklet og for en stor del drejer sig om
naturmæssige processer, er der særdeles delte meninger om evidens. Det påpeges her at
evidensbegrebet primært er et top-down styringsredskab. ”Evidens” simplificeres til den viden
der kan kvantificeres og måles, og vigtige praktiske indsigter bliver tilsidesat eller
nedprioriteret. Men det giver simple redskaber for en styring og økomisering. Det er
tankevækkende at man ikke nævner validitet med eet ord - altså det, at forskningen skal give
et retvisende billede af sin genstand og være gyldig i forhold til det man vil bruge den til. Og
dialogen med praktiserende fagfolk er fraværende.

I forhold til uddannelse og pædagogisk praksis rejser dette flere spørgsmål, bl a: (1) i hvor høj
grad er denne type tænkning egnet til at tilvejebringe relevant, interventionsorienteret viden
for beslutninger inden for uddannelsesområdet, og (2) hvordan kan en sådan viden formidles
til og indgå i den pædagogiske praksis.

Anvendelsen af ”evidens” indenfor uddannelsesområdet er langtfra ukontroversielt i evidens-
bevægelsens hjemland, Storbritannien. David Hargreaves, som var formand for OECD-
panelet, har været en ledende aktør i udvikling af engelsk uddannelsesforskning med sigte på
at levere viden til evidensbaseret praksis i skolen. Men hans synspunkter har været udsat for
stærk kritik, og han har måttet nuancere dem. Bl.a. har han peget på, at i stedet for ”evidence
based” er det nok mere rigtigt at tale om ”evidence informed” uddannelsesmæssig praksis.
Hermed markeres det, at evidens i form af systematisk, generel viden ikke er den eneste kilde
til formningen af uddannelsesmæssige praksisser.

Martin Hammersley, ledende skoleantropolog, har peget på, at man godt kan mene, at evidens
i form af forskningsresultater har værdi for praksis, uden at man accepterer meget af det, som
kolporteres under overskriften evidensbaseret eller evidensunderstøttet praksis. Han mener, at
der i ”evidens-bevægelsen” er en overvurdering af kvantitativ forsknings mulighed for at måle
effektiviteten af forskellige typer policy eller praksis. Man har tilsyneladende ikke lært meget
af evalueringsforskningens historie; den begyndte med en tilgang, som i høj grad svarer til
det, som nu fremføres af evidens-bevægelsen, men måtte snart indse svaghederne i en sådan
tilgang og udvikle alternative strategier, herunder brug af kvalitative undersøgelsesmetoder,
bl.a. for at indfange de uforudsete virkninger af interventioner.

Michael Eraut, som har forsket i professionel viden og professionel praksis, især inden for
medicin og undervisning, peger på, at vidensgrundlaget for professionel praksis oftest
retfærdiggøres med henvisning til tre typer kilder: (1) forskningsbaseret viden (publiceret
forskning); (2) anden type videnskabelig evidens (opnået gennem anvendelse af videnskabeli-
ge procedurer) og (3) praksisbaseret evidens (praksisser, som følger velanskrevne procedurer
og eksempler inden for professionen). Ifølge Eraut har den praksisbaserede evidens som regel
betydelig vægt. Men nok så væsentligt er det, at den professionelle praksis formes i samspillet
mellem de tre typer viden, og at forståelse af dette samspil er en væsentlig forudsætning for,
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at forskningen kan levere relevant viden til praksis.

Diskussionen skal ses på baggrund af at England vitterlig har et dårligere offentligt
skolevæsen, med dårligere uddannede lærere og mindre selvstændigt initiativ end vi kender
til. I Danmark har professionerne - med langt større held end i England - været drivende
kræfter i udviklingen af og kvalitetssikringen af skolesystemet. Inden for hele skole- og
uddannelsessystemet er der professioner, som både har påtaget sig at udvikle kvaliteten af
deres undervisning og at forholde sig til nye samfundsmæssige krav. Det gælder endog også
de meget nye sektorer indenfor erhvervs- og voksenuddannelsen. Denne professionelle
kvalitet og viden kan og bør naturligvis kvalificeres og udfordres af en kritisk uddannelses-
forskning, som er metodisk og teoretisk kvalificeret. Det ser de næsten alle uddannelsesfor-
skere som perspektiv for deres arbejde. Der er i Danmark faktisk en ganske differentieret og
praksisnær pædagogik- og uddannelsesforskning – vores egne universitets-forskningsmiljøer
er involveret i forskellige  skoleområder og professioner, såvel som læring i arbejdslivet
indenfor en lang række erhvervsområder. Forskere indgår med vores forskellige kompetencer
og ekspertiser i et samarbejde, som både kvalificerer forskningen og den pædagogiske
praksis, men sjældent har karakter af at vi leverer standardløsninger.

Evidens-tænkningen vil højst sandsynlig føre til at vi får en øget vægt på “evident viden”,
kvantificerbare målinger og tekniske anvisninger til lærere og pædagoger. Man kan da
bestemt på nogle områder finde en sådan viden som kan forbedre og revidere praksis; men på
mange felter kan det ikke lade sig gøre, og jo tættere man kommer på den pædagogiske
praksis, desto mindre kan det lade sig gøre. Der er en risiko for, at en sådan viden (hvis
evidens de færreste lærere, forældre, uddannelsessøgende m.v. vil have mulighed for at
kontrollere) vil blive formidlet i form af autoriserede metoder, som ikke tager tilstrækkelig
højde for de mange forskellige kontekster i uddannelserne. Sådanne autoriserede metoder er
de næppe af det gode, uanset hvor meget eller lidt praktikerne faktisk bruger dem.

Risikoen for gold informationsophobning er ganske betydelig, men det er i virkeligheden det
mindste problem. Det virkelige problem er nedbrydning af eksisterende kompetencer og
udgrænsning af andre typer af viden.

I første omgang vil det undergrave den dyrebare erfaring som findes opsamlet i professions-
grupper og institutioner. Vist skal videnssamfundet forny sig, og uddannelsesinstitutionerne
skal op i et helt andet gear. Men en topstyret forskning og et standardiseret uddannelsessy-
stem kan slet ikke løse denne opgave. Det erkender de fleste. Vi har i Danmark faktisk bedre
ressourcer end de fleste andre højtudviklede og rige lande til at håndtere den postindustrielle
omstillingsproces. De foreslåede initiativer vil udhule disse ressourcer. Diskussionen af PISA-
målingerne og indførelsen af nationale tests giver en forsmag på anvendelsen af standardise-
rede målinger og  styring af skolehverdagen. Det er perspektivløst og fordummende at måle
den danske skoles standard i forhold til den finske og alle mulige andre på en så simpel
målepind, og starte en endimensional konkurrencemåling i skolerne.

Uddannelsesforskningen risikerer at blive sat tilbage til 1960erne, hvor man første gang - i en
moderniserings-optimistisk rus - gik i gang med at videnskabeliggøre pædagogikken. Pionerer
fra dengang har siden sadlet om. En betragtelig del af DPUs nuværende videnskabelige
personale deler kritikken af evidens-begejstringen - nogle offentligt, andre i uformelle
diskussioner. I almindelighed er der et bredt og mangesidet fagligt samarbejde mellem
forskere på DPU og andre institutioner. Men DPUs ledelse stiller sig tilsyneladende
beredvilligt til rådighed for centraladministrationen, og det bringer jo også opmærksomhed,
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penge og stillinger til institutionen. Efter vores mening går det både ud over uddannelses-
forskningens faglige lødighed og dens uafhængighed - og dermed DPUs muligheder for at
realisere sin tilsigtede universitetskvalitet. Vi synes de mange seriøse og ambitiøse
medarbejdere på DPU burde sige fra.

Man kan spørge hvorfor vi ikke fremfører en så heftig kritik i faglige fora og overfor
ministerierne selv. Svaret er at det gør vi og det har vi gjort med stor energi. Vi har afleveret
supplerende skriftlige materialer til OECD-panelet fra de andre forskningsmiljøer - det blev
stort set ikke anvendt. Rektorerne på Ålborg, Syddansk og Roskilde Universiteter
protesterede mod proceduren og grundlaget for OECD-evalueringen, uden held. Vi har
derefter deltaget i en lille arbejdsgruppe med særdeles fremstående repræsentanter for DPUs
ledelse for i fællesskab at etablere en forskningsmæssigt forsvarlig håndtering af evidens-
tænkningen og det i sig selv respektable ønske om en bedre formidling af forskningsresultater.
Trods langvarige og ret konstruktive drøftelser må vi konstatere at DPU alligevel retter helt
ind efter ministeriernes ønsker. Og ministerierne har meget klart vist at de ikke ønsker at høre
om anden forskning end den de selv har bestilt eller kan bestille.

Vi mener at vi står ved en meget alvorlig skillevej: Skal offentlige institutioner topstyres på
grundlag af ”evident viden”? Skal centraladministrationen og regeringen bestille den
forskning man gerne vil have? DPU siger ja: ”...en åbenlys fordel”. Vi tror det ville være langt
bedre at udvikle de mange direkte kontaktflader mellem forskningen og de professionelle
aktører i skoler m.v. Tilsammen repræsenterer vores forskningsmiljøer en megen bred vifte af
kompetencer  og kontaktflader inden for praksisfeltet. Vi må  på de øvrige universiteter
koncentrere os om at fastholde kvalitet og uafhængighed, og at udvikle de former for samspil
med praksisfelterne som vi finder mest produktive. Men vi mener at problemstillingen om
”den åbenlyse fordel” fortjener en bredere offentlig bevågenhed.

Karen Borgnakke - Finn Hauberg Mortensen - Palle Rasmussen – Henning Salling Olesen
prof, Kbh. Univ.      prof, Syddansk Univ     Prof, Aalborg Univ.       prof., RUC

PS: argumenterne fra Eraut, Hammersley og Elliot er hentet fra bogen ”Evidence-Based Practise in
Education”, red, Thomas & Pring, Open University Press 2004.
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