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Abstract:  
This article reports from an analysis of 275 systematic reviews in education published before 2009 

by the seven international major players in evidence production in education. Systematic reviews 

are the main product of the evidence movement. Systematic reviews bear the intention to 

comprehensively identify, appraise, and synthesize all the relevant studies on a given topic. The 

analysis is presented with a focus on the kinds and contents of questions asked the search for and 

inclusion of studies, and the kinds of synthesis reached at. The analysis shows a massive Anglo-

American dominance in the systematic reviews which could put limitations on the evidence 

produced. The analysis also shows a breadth in the kinds of review questions dealt with in the 

systematic reviews. However questions on effects dominate. This give rise to problems as 

educational research does not seem to be dominated by studies on effects. 
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1. 1 Evidens: Begrebet  
 
Den pædagogiske forskning er vokset voldsomt.  F.eks. er der i dag i fagets største internationale 
database, ERIC, en datamængde, der er mere end 24 gange så stor, som den, der var til rådighed 
sidst i 1960’erne.1 Dertil kommer, at pædagogisk forskning i forskningsmetodisk henseende er 
præget af stigende mangfoldighed.2 Endelig er selve den pædagogiske forsknings genstandsfelt 
voldsomt udvidet, idet det pædagogiske både er blevet livslangt og livsbredt (Skolverket, 2000).   
At finde og få sammenhængende mening ud af denne mangfoldighed er blevet en opgave med 
intellektuelle udfordringer. Dette gælder ikke kun for den pædagogiske forskning og for den sags 
skyld forskerne selv, men også for andres anvendelse af forskningen.   
 
Ses der på anvendelsessynspunktet så er der i de senere år med stor styrke fremført det synspunkt, at 
pædagogisk og uddannelsespolitisk praksis i højere grad skal baseres på viden fra forskning 
(OECD, 2007).  Evidensbevægelsen med dens ønske om at anvende forskning til at skabe 
forskningsinformeret praksis og politik får en ekstra udfordring i forskningens vækst. I denne artikel 
vil fokus være på veje til evidens ikke på anvendelsen deraf. 
 
Jeg har tidligere i en diskussion af evidensbegrebet (Larsen, 2006) karakteriseret det på denne 
måde: 
 
“It is a judgement or a conclusion reached on the basis of the best presently available knowledge.” 
 
‘Evidence’ is a much coveted ideal - not an absolute phenomenon. ‘Evidence’ is not definitive 
proof. “ 
 
Evidens er noget, der ledes efter og (måske) findes.  Det er fremgangsmåder anvendt hertil, der er i 
fokus her. Processen frem mod evidens i samfundsvidenskab kan alment og kort karakteriseres med 
disse tre spørgsmål: 
 
1. Hvad er det der spørges efter?  
2. Hvilke metoder er anvendelige og pålidelige til at finde svar?  
3. Hvilke primærundersøgelser er til rådighed for belysning af det undersøgte spørgsmål? 
 
 
1.2 Evidens: Produktet og produktionen 
 
Ideen om, på systematisk vis at finde frem til, hvad den eksisterende forskning giver af svar på et 
givet spørgsmål, er ikke ny. F.eks. har doktorafhandlinger i mange år næsten altid haft et eller flere 
kapitler om tidligere forskning. Forskningseksplosionen og i udgangspunktet rimelige forventninger 
til forskningen har imidlertid genaktualiseret dette.  
 
Evidens søges etableret ved at producere såkaldte systematiske reviews. Systematiske reviews er 
evidensbevægelsens primære produkt. I en standardhåndbog om feltet karakteriseres disse således: 
 “A review that strides to comprehensively identify, appraise, and synthesize all the relevant studies 
on a given topic.”  (Petticrew, 2006 p.19) 
Der er altså tale om en bestræbelse på at at være komplet (“all the relevant studies”) og en 
bestræbelse, der ikke bare indebærer, at forskningen skal findes, men at den også skal vurderes 
(“appraise”) og syntetiseres. 
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Selve syntesen kan skabes på stringent statistisk grundlag via såkaldt metaanalyse, men kan også 
være af narrativ art. I metaanalysen lægges data fra forskellige randomiserede kontrollerede forsøg 
sammen, så viden om effekt bliver baseret på alle analyserede undersøgelser. I en narrativ syntese 
kan forskellige forskningsdesigns indgå. Her skabes syntesen ud fra dybe genskrivelser af de 
indgåede undersøgelser. (Petticrew, 2006). 
 
De anvendte fremgangsmåder i produktionen af et konkret systematisk review er eksplicitte. At det 
forholder sig sådan giver god mening: for det grundlag, en given forskningssyntese er skabt på, skal 
naturligvis også være tilgængeligt. Også på dette punkt er der i princippet ikke forskel på de 
primærstudier, som et givet systematisk review er baseret på, og på selve det systematiske review. 
 
 
1.3 Evidens: Producenterne 
 
Ved udgangen af 2008 har 7 udenlandske og internationale institutioner produceret systematiske 
reviews på uddannelsesområdet. Skemaet herunder giver en kort systematisk præsentation af de 7 
institutioner. 
 

Table 1: The institutional producers of evidence in education 
 

Institutionsnavn Startår  Land Dækkede -
områder 

Produkt
- 
bredde 

Navn på 
systematisk 
review 

Metodisk 
tilgang 

EPPI Centre 1996 UK Education and 
Health 
promotion 

Narrow Systematic 
Reviews 

Mixed 
methods 
approach 

Campbell 
Collaboration 

1999 Interna-
tional 

Education, 
Crime & 
justice, social 
welfare 

Narrow Systematic 
Reviews 

Ladder of 
Evidence 
approach 

What Works 2002 USA education Narrow Intervention 
Reports 

Ladder of 
Evidence 
approach 

Canadian 
Council of 
Learning 

2004 Canada education Broad Systematic 
reviews 

Mixed 
methods 
approach 

Education 
Counts 

2005 New 
Zealand 

education Broad Iterative Best 
Evidence 
Synthesis 

Mixed 
methods 
approach 

Best Evidence 
Encyclopedia 

2006 USA Education Narrow Program 
reviews 

Ladder of 
evidence 
approach 

Danish 
Clearinghouse 
for Educational 
Research 

2006 Denmark Education Narrow Systematic 
reviews 

Mixed 
methods 
approach 
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De 7 institutioner er alle relativt nye.3 Som det fremgår af skemaet, arbejder EPPI Centre og 
Campbell Collaboration også på andre områder end uddannelse, de andre arbejder kun på 
uddannelsesområdet. Når produktbredden kaldes snæver, betyder det, at den pågældende institution 
kun producerer systematiske reviews og produkter direkte forbundet med dette (databaser, 
metodeudvikling, kurser, kvalitetssikring af forskning). En bred produktbredde betyder, at 
systematiske reviews kun er en mindre del af institutionens aktiviteter.  Institutionerne har forskellig 
metodisk tilgang. Campbell Collaboration, What Works og Best Evidence Encyclopedia4 arbejder 
på et grundlag med et hierarkisk syn på evidens, hvor viden fra primærforskning betragtes som mest 
pålidelig, når den kommer fra randomiserede kontrollerede forsøg og mindst pålidelig, når den 
kommer fra kvalitative studier. De andre institutioner har en tilgang, der kan omfatte en større 
bredde af forskningsdesigns blandt primærstudier i evidensproduktionen.    
 
De syv institutioner kan betragtes som pionerer på evidensområdet. Sigtet med denne artikel er at få 
set nærmere på de systematiske reviews, som disse institutioner har udgivet. Formålet hermed er på 
et konkret grundlag at karakterisere det metodiske grundlag for evidens i denne del af den 
pædagogiske forskning.  
 
Det er relevant at undersøge dette, fordi grænserne for at evidensinformere pædagogisk praksis og 
politik også sættes af den metodiske kvalitet, når der ledes efter evidens. 
 
 
2. Tidligere forskning 
 
Der findes efterhånden en ganske righoldig litteratur der mere principielt diskuterer systematiske 
reviews, som ser på hvordan systematiske reviews skal gennemføres, som forholder sig til 
(gennemførelsen af) et enkelt systematisk review, eller som går ind i anvendelse eller 
anvendelighed af systematiske reviews.5  
 
Antallet af undersøgelser, der systematisk analyserer eksisterende systematiske reviews, er 
imidlertid mere overskueligt.  Der findes dog enkelte andre undersøgelser, der som den 
foreliggende har metakarakter i forhold til systematiske reviews. De er dog gennemført med langt 
færre systematiske reviews og på enkelte aspekter af de undersøgte reviews. Desuden er det kun få, 
som er på pædagogik og uddannelsesområdet.  
 
Udenfor pædagogik og uddannelsesforskningens felt er der disse undersøgelser:  

• En række af Campbell Collaborations arbejder på kriminalitetsområdet er analyseret med 
henblik på henover forskellige systematiske review at kunne komme med udsagn om 
virkningen af (retslige) domme (Farrington, 2001).  

• 36 metaanalyser på feltet ’Emotional and behavioral disorders’ er undersøgt nøjere for de 
ikke mekaniske valg, der træffes i en metaanalyse (Mostert, 2004).  

• En interviewundersøgelse af 10 reviews der inddrager både commissioners, the review 
producers and the users er også gennemført (Boaz, 2006).  

• 45 systematiske reviews i sygepleje og tilgrænsende fagområder blev analyseret med særligt 
henblik på synteseskabelse (Bondas, 2007).  

• En undersøgelse af 42 publicerede forsøg på at inddrage kvalitativ forskning i 
synteseskabelsen på sundhed og sundhedsplejeområdet. (Dixon-Woods, 2007).  
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• Littel har set nøjere på kvaliteten af 37 publicerede reviews om programeffekt på social- og 
sundhedsområdet. Analysen peger på, at de undersøgte reviews selv ganske ofte er præget af 
den tendensiøsitet, som de blev skabt for at undgå. ( Littell, 2008) 

• Virkningerne på praksis af systematiske reviews om rehabiliteringsinterventioner rettet mod 
lovovertrædere er undersøgt. Undersøgelsen peger på at ’what works’ tilgangen i praksis ses 
at være styrket. (Smith, 2009). 

 
Undersøgelserne der inddrager pædagogik og uddannelsesforskningen er disse: 

• Der findes en analyse, der har set på en række udvalgte eksempler på reviews på 
uddannelsesforskningens område med henblik på at illustrere de mange forskellige former 
reviews kan antage (Foster, 1998).  

• 12 lærerstuderende blev sat til at læse nogle systematiske reviews og deres umiddelbare 
reaktioner og forslag til formidling blev registreret. (Campbell, 2005) 

• Der findes også en undersøgelse af 14 systematiske reviews med metaanalyse om literacy 
learning (Torgerson, 2007). 

• En dansk undersøgelse har sammenholdt de store evidensorganisationers vejledninger og 
håndbøger med udvalgte eksempler fra deres praksis med at skabe systematiske reviews og 
finder variation mellem evidensorganisationerne, men også en vis forandring over tid i 
enkelte evidensorganisationer. Undersøgelsen omfatter også uddannelsesområdet (Rieper, 
2007 and Rieber 2009). 

 
Den hidtidige forskning har en sådan karakter, at den ikke er anvendelig i denne 
analysesammenhæng. Forskningen mangler komplethed i dækning af et forskningsfelt – ingen har 
tidligere foretaget analyse af alle de systematiske reviews i pædagogikfaget. Samtidig med 
kompletheden mangler der i udpræget grad metodiske studier af vejen til evidens. Denne 
undersøgelse er den første, hvor disse forhold på én gang dækkes.   
 
 
3. Forskningsspørgsmål, sample, metode og data 
 
Det overordnede sigte med den foreliggende analyse er at få større viden om fremgangsmåder og 
metoder anvendt i de systematiske reviews på området pædagogik og uddannelsesforskning. Det 
overordnede forskningsspørgsmål lyder derfor: Hvilke metodiske karakteristika har systematiske 
reviews på pædagogik og uddannelsesområdet? 
 
Feltet, pædagogik og uddannelse er her forstået bredt som processerne: undervisning, opdragelse, 
uddannelse og læring, både indenfor og udenfor institutioner indrettet primært m.h.p. disse 
processer.  Dette indebærer eksempelvis at både undervisningsforhold i skolen, socialpædagogiske 
foranstaltninger udenfor skolen og arbejdspladslæring indgår.  
 
I denne undersøgelse indgår de 275 systematiske reviews der er publiceret på feltet pædagogik og 
uddannelse fra de syv ovennævnte institutioner frem til udgangen af 2008.  
 
Alle undersøgte systematiske reviews er fuldteksttilgængelige på Internettet.  De er også 
tilgængelige i den database som Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har skabt over 
systematiske reviews på pædagogik og uddannelsesområdet. http://dpu.dk/site.aspx?p=9884 
 
Fra What Works Clearinghouse indgår alle deres 116 systematiske reviews.  
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Fra EPPI Centre indgår 106 systematiske reviews. Nogle enkelte af EPPI’s  reviews er for snævert 
sundhedsfaglige til at de meningsfuldt kan indgå i en selv bredere bestemmelse af pædagogik og 
uddannelsesforskning, derfor indgår alle reviews ikke fra EPPI Centre 
Alle Canadian Council of Learning’s 7 systematiske reviews indgår.  
Alle 6 systematiske reviews fra Education Counts er ligeledes med. 
Fra Campbell Collaboration er medtaget 29 af deres systematiske reviews.6 Her er det også kun en 
delmængde af alle Campbell’s systematiske reviews, der indgår, nemlig alene sådanne, der kan 
rummes i den ovennævnte bredere bestemmelse af pædagogik og uddannelse. 
Fra Best Evidence Encyclopedia indgår alle deres 9 systematiske reviews. 
Fra Danish Clearinghouse for Educational Research er medtaget 2 systematiske reviews. 
 
Samplet er komplet og dækkende for de store evidensproducerende institutioner på pædagogik og 
uddannelse. Som det fremgår, står What Works og EPPI Centre dog for henholdsvis 43 % og 39 % 
af materialet. 4 ud af fem systematiske review på uddannelsesområdet kommer fra én af disse 
instititutioner. Den efterfølgende analyse vil derfor naturligvis i høj grad være en afspejling af dette.  
 
Et af de centrale karakteristika ved systematiske reviews er den eksplicithed, de sædvanligvis er 
forbundet med: Den proces, der foregår frem til den endelige publicering af et systematisk review, 
er en del af det, der beskrives i et systematisk review. Det er dette forhold, der i udgangspunktet 
muliggør denne analyse: Ved at se nøjere på den tekniske rapport fra et publiceret systematisk 
review, er det muligt direkte at få oplysning om de metoder, der er anvendt i det enkelte 
systematiske review, til at finde evidens. De tekniske rapporter fra systematiske reviews har dette at 
redegøre for evidensen på det spørgsmål, som er reviewets eget, som primært sigte. I analysen her 
anvendes imidlertid de tekniske rapporter som kilder til de systematiske reviews metodiske 
grundlag.   
 
Analysen bliver grebet an ved at undersøge sådanne metodiske karakteristika, der giver retning og 
sætter grænser for et systematisk review. Kategorierne her er hentet fra en nyere større håndbog om 
at gennemføre systematiske reviews. (Petticrew, 2006). 
 
De undersøgte karakteristika er: 
 

• Det/de spørgsmål der danner udgangspunkt for det systematiske review 
(reviewspørgsmålet). Her er det eller de spørgsmål, der søges besvaret, registreret, og 
spørgsmålene er derefter sorteret efter spørgsmålskategorier, som er udformet specielt til 
denne analyse. I primærforskning er forskningsspørgsmål retningsgivende for hvilke svar, 
der kan findes, og hvordan de kan findes. Sådan er det også i systematiske reviews. 

 
• Det emneområde, som det enkelte systematiske review falder indenfor, er derefter på 

forskellig vis registreret. Dels er alle 275 systematiske reviews indekseret, dels er de sorteret 
i forskellige grundlæggende kategorier efter uddannelsesniveau og primært fagligt fokus. 
Dette sker med henblik på at kunne give et billede af de systematiske reviews faglige 
præferencer, dvs. det de har valgt at handle om. 

 
• Efter reviewspørgsmål er formuleret, ledes der efter studier i databaser og ressourcer. De 

steder der søges, og de måder, der søges på, sætter grænser for reviewets muligheder for at 
finde evidens. Dette forhold er her alene undersøgt ved at anvende reviewenes oplysninger 
om, hvor der er søgt, som basis for en sortering i om det søgemæssige univers alene er 
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anglo-amerikansk eller det derudover også omfatter baser eller ressourcer uden for dette 
univers. 

 
• Efter søgninger står et review tilbage med en ofte kolossal mængde af mulige studier. På 

basis af ekspliciterede eksklusions/inklusionskriterier besluttes det derefter, hvilke der kan 
anvendes til at besvare reviewspørgsmålet. I dette indgår en screening af alle fundne 
undersøgelser, hvor nogle inkluderes andre ekskluderes. I denne undersøgelse er det for 
hvert enkelt systematisk review registreret hvilke forskningsdesignmæssige overvejelser, der 
er indgået i dette. Der er skelnet mellem om inklusion kun har været baseret på 
evidensstigeovervejelser, hvor kun studier med få designs som randomiseret kontrolleret 
forsøg eller andre kontrollerede eksperimentelle designs kan indgå, eller om der i 
udgangspunktet har været mulighed for at forskellige former for forskningsdesign har 
kunnet indgå. Den liste over inkluderede studier, som ethvert review indeholder, er 
derudover sorteret efter, hvilke sprog de er på. 

 
• På basis af en nøjere analyse af inkluderede studier søger det enkelte review derefter at nå 

frem til en syntese. Her er det for hvert review konstateret, om syntesen har 
metaanalysekarakter, eller om den har anden karakter.  

 
• I forbindelse med de enkelte systematiske reviews er udgivelsesår registreret. Hermed er en 

historisk vinkling af analysen blevet mulig.7 
 
Analysen er foretaget på alle 275 systematiske reviews ved besvarelse af undersøgelsesspørgsmålet. 
 
4. Resultater 
 
4.1 Typer af spørgsmål 
 
Systematiske reviews forsøger på samme måde som primærforskning at besvare spørgsmål. Her vil 
der blive set nærmere på de typer af spørgsmål, der søges svar på. Der er foretaget en sortering af 
reviewene på baggrund af de eksplicit formulerede spørgsmål, som reviewene selv angiver.  
 
Fordelingen af spørgsmålstyperne fremgår af tabel 2 herunder. 

Table 2: Types of Review questions (N=275). 
More than one type can be represented in one review
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Der kan således konstateres en betydelig bredde i de spørgsmål, der søges svar på.  
 
Det er en stor andel af spørgsmålene, der angår effekt. Dvs. hvor et bestemt fænomen (f.eks. en 
metode) er kendt og effekt eller effektivitet af denne søges. 226 (82 %) af de systematiske review er 
baseret på en sådan tilgang. Et eksempel på et effektspørgsmål fra materialet: “Do the effects of 
after-school programs vary among subgroups of youth defined by their baseline characteristics?” 
(Zief et. al., 2006). Effektspørgsmål har spillet den samme store rolle i hele den her undersøgte 
periode fra 1996-2008.  
 
Deskriptive spørgsmål er sådanne der er rettet mod et fænomens natur og udbredelse. Her forholder 
det sig sådan, at alle systematiske reviews har som eksplicit eller implicit sigte at beskrive den 
eksisterende forskning på et givet område. Når der her tales om deskriptive spørgsmål, er det alene 
dem, der er rettet mod det felt, forskningen angår. 72 (22 %) af alle reviews sigter mod at besvare 
sådanne spørgsmål. ”To identify the ways in which small-group discussions are currently used in 
science lessons” er et eksempel på et sådant spørgsmål fra materialet (Bennett et al., 2004). De 
deskriptive spørgsmål er ligesom effektspørgsmålene jævnt fordelt i perioden fra 1996-2008. 
 
42 (15 %) systematiske reviews har formuleret spørgsmål som målopfyldelse, dvs. spørgsmål om 
hvordan givne mål kan nås. En illustration heraf er:”What evidence is there that, mainstream 
schools can act in ways which enable them to respond to student diversity so as to facilitate 
participation by all students in the cultures, curricula and communities of those schools?”(Dyson et. 
al., 2002). Denne spørgsmålstype er også repræsenteret I hele den undersøgte periode. Halvdelen af 
spørgsmålene er fra perioden 2006 til 2008. 
 
Kausale spørgsmål handler om, hvad der forårsager, eller lidt bredere forstået, skaber et fænomen. 
Sådanne findes i 24 (9 %) reviews. What factors account for increases and decreases in student 
enrolment at post-secondary institutions? (Canadian Council of Learning, 2006) er et kausalt 
spørgsmål fra materialet. De kausale spørgsmål kan findes i hele perioden 1996 til 2008. 
 
Holdnings- eller meningsspørgsmål angår, hvordan fænomener opleves/modtages af aktører. 20 (7 
%) besvarer sådanne spørgsmål. Et spørgsmål med dette moment er f.eks.: ”What do children and 
parents see as the main barriers to, and facilitators of physical activities?” (Brunton et al., 2003). 
Holdnings eller meningsspørgsmål er jævnt fordelt over hele perioden 1996-2008.  
 
Metodologiske spørgsmål er sådanne, som søger at finde frem til anvendelige og pålidelige 
forskningsmetoder. Sådanne er der  kun 5 af (2 % )  i materialet. Et eksempel herpå er :” What 
methods are appropriate for sampling, recruiting and retaining diverse groups of children and young 
people in HP and PH research, as well as for collecting and analysing data? (Lorenc et al., 2008). 
Det er et nyt tiltag at tage sådanne spørgsmål op: Det første systematiske review af denne art kom i 
2006. 
 
Det er ligeledes sjældent, at der kan findes spørgsmål om implementering, i.e. spørgsmål om, 
hvordan et fænomen kan virkeliggøres. 4 (1 %) af alle reviews inddrager dette spørgsmål. 
Eksempelvis: “ What are the practicalities involved in implementing strategies for reducing 
stereotypical gender constructions among UK primary school children?” (Francis et al., 2002). 
Implementeringsspørgsmålene er historisk jævnt fordelt og findes både i et helt nyt systematisk 
review fra 2008 og i ældre systematiske reviews.   
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Den her viste fordeling af spørgsmålstyper peger på én gang på en betydelig bredde, men også en 
betydelig dominans af spørgsmålstypen, effekt. Den historiske dimension viser effektspørgsmålets 
dominans i hele perioden. Desuden viser den, at en ny type spørgsmål, metodologiske, for nylig er 
taget op i systematiske reviews. 
 
 
4.2 Indhold af spørgsmål 
 
Det er ligeledes registreret hvilket indhold, de enkelte reviews handler om.  
 
Tabel 3 viser, hvilke dele eller niveauer af uddannelsessystemet reviewene er rettet mod: 
 

Table 3: Level of education (N=275)
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Det fremgår af tabel 2, at primær- eller sekundærskole behandles af mange reviews, 169 (61 %). 
Der er 27 (10 %) der handler om førskole. Uden for skolen er en heterogen mængde af review, som 
spænder fra socialpædagogiske institutioner over arbejdslivslæring til reviews om forskellige 
ungdomsgrupperinger. 56 (20 %) reviews er der i denne gruppe. Højere eller videregående 
uddannelser og læreruddannelser er der ikke mange reviews om: henholdsvis 10 (4 %) og 13 (5 %).  
 
 
Reviewene er blevet sorteret i fire kategorier, der angår det primære faglige fokus. Tabel 4 viser 
reviewenes primære faglige fokus.  
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Table 4: Main focus of content (N=275)
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’Fagdidaktik’ er anvendt om reviews, som har et primært fokus på et bestemt skolefag eller 
bestemte momenter i et skolefag f.eks. kompetencer forbundet med dette. Fagene er oftest de 
grundlæggende: læsning, skrivning, sprog og matematik. Her er der 95 (35 %) reviews. 38 (14 %) 
af reviewene har primært fokus på (socialt) ’truede grupper’. ’Sundhed’ har  27 (10 %) reviews 
primært fokus på. 115 (42 %) har et generelt pædagogisk fokus eksempelvis: dropout, skoleledelse, 
præstationsmåling, efteruddannelse. 
 
De undersøgte reviews er blevet indekseret for at få yderligere oplysninger om indholdet. Her er 
indholdet for hver enkelt review genbeskrevet med mange termer. Tabel 5 viser de 10 hyppigst 
forekommende emner. 
 

Table 5: 10 most Frequent topics (N=275)
more than one topic attached to each review
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De undersøgte emner og perspektiver er ganske mange. Tabellen ovenfor viser kun de 10 hyppigst 
forekommende. 102 (37 %) reviews omhandler elevperspektivet. 61 (22 %) behandler børn eller 
ungeperspektivet (uden for skolen). . Til sammenligning kommer læreren en del længere nede på 
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’hitlisten’ med 22 (8 %) reviews. Undervisningsmetoder indgår i 50 (18 %) af reviewene. 
Forebyggelse af forskellig art indgår i 48 (17 %) af alle reviews. Bemærk i øvrigt skolefagene: 
sprogundervisning med 32 (12 %) og læsning, skrivning med 35 (13 %) reviews og matematik med 
29 (11 %) reviews fylder en del emnemæssigt.  Læreproces med 31 (11 %) og måling med 21 (8 %) 
reviews er også blandt de hyppige emner.   
 
Evidensbevægelsen er i sin natur international. Dette at søge efter evidens er også internationalt. De 
spørgsmål, der stilles i de enkelte systematiske reviews er imidlertid ikke nødvendigvis 
internationale.  242 (88 %) reviews har formuleret generelle spørgsmål, der lægger op til almene 
svar. 33 (12 %) systematiske reviews har udelukkende formuleret spørgsmål til specifikke nationale 
uddannelsesforhold, der kun lægger op til inddragelse af den nationale forskning. 
 
Indholdsmæssigt er reviewene således præget af en kraftig fokusering på primær- og 
sekundæruddannelse. Emnemæssigt er der derudover tale om en ganske stor spredning. Elev eller 
barn/unge-perspektivet fylder en del uden at dominere helt. Næsten alle de systematiske reviews 
stiller spørgsmål af generel ikke-landespecifik art.    
 
 
4.3 Søgning efter studier 
 
Søgning efter studier lægger grunden for den evidens, som et systematisk review kan være 
forbundet med. Det univers, der er søgt i danner rammerne for den evidens, der kan findes. Det er 
derfor ikke uvæsentligt, hvordan og hvor der er søgt. I denne undersøgelse er der dog ikke set 
nærmere på spørgsmålet om, hvordan der er søgt, i.e. søgeprofil, men kun på, hvor der er søgt. 
 
Når der skal findes studier i pædagogik og uddannelsesforskning er der i princippet en meget stor 
mængde af nationale og internationale databaser til rådighed.  
 
En række af disse er anglo-amerikanske. De dækker  den angloamerikanske pædagogik og 
uddannelsesforskning, men slet ikke eller kun kursorisk anden pædagogik og uddannelsesforskning. 
Det handler om databaser som ERIC, BEI, AEI, CEI, Psychinfo, Sociological abstracts, SSCI. 
 
Søgning i sådanne baser vil ikke ramme centrale dele af forskningen fra lande uden for det anglo-
amerikanske.  Sådan forskning kan kun nås via enkelte professionelle pædagogiske 
dokumentationssystemer eller via de almene nationale systemer for forskningsdokumentation eller 
via nationale bogfortegnelser. 
 
257 (93 %) af alle reviews har kun søgt inden for det anglo-amerikanske univers. 11 (4 %) har også 
inddraget søgning i baser uden for dette univers. I disse få reviews er der også afsøgt hollandske, 
skandinaviske, russiske og tyske databaser.  7 (3 %) reviews oplyser ikke, hvor og hvordan der er 
søgt. 
 
Det må således konstateres, at der er en stor overvægt af systematiske reviews, der alene baserer sig 
på anglo-amerikanske databaser.  
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4.4 Inkluderede studier 
 
Søgeuniverset for et review sætter rammer, for hvilke studier der faktisk kan findes. Det er dog 
f.eks. ikke sådan, at der kun kan findes engelsksprogede studier ved at søge i databasen ERIC. 
Langt den overvejende del af det, der findes, vil imidlertid være på engelsk. 
 
For at forfølge tanken om den angloamerikanske dominans er der derfor set nøjere på hvilke sprog, 
de inkluderede studier i de enkelte reviews er på. Dette er simpelthen undersøgt ved at gennemse 
listen over inkluderede studier i de enkelte systematiske reviews.  

 
Det viser sig her, at 264 (96 %) af de systematiske reviews udelukkende har inkluderet studier 
forfattet på engelsk. I overordentlig mange af de systematiske reviews fremkommer dette også som 
en konsekvens af, at der eksplicit er formuleret et eksklusionskriterium om, at studier publiceret på 
andre sprog end engelsk ikke indgår. 
 
I reviewprocessen er spørgsmål om forskningsdesign og forskningskvalitet ganske afgørende. Alle 
undersøgte systematiske reviews har eksplicit formuleret sig på dette område.  
 
 
 
167 (61 %) af alle reviews opererer med evidensstigen som inklusionskriterium. Dvs. kun 
metaanalyser, randomiserede kontrollerede forsøg og andre kontrollerede eksperimentelle designs 
kan inddrages.  108 (39 %) af alle reviews opererer med en multimetodisk tilgang, hvor forskellige 
forskningsdesigns vurderes på egne kvalitetskriterier set i forhold til det aktuelle reviewspørgsmål. 
 
Sammenfattende kan det således om de undersøgte reviews siges, at der er en massiv dominans af 
inkluderede studier publiceret på engelsk. Desuden kan iagttages en overvægt af reviews, hvor 
evidensstigen er det eneste forskningsdesignmæssige inklusionskriterium. 
 
4.5 Anvendte syntesemetoder 
 
Et systematisk review søger at finde svar på et eller flere reviewspørgsmål. De svar, der gives, er 
forbundet med intentionen om at etablere en eller anden form for syntese på tværs af de undersøgte 
studier. Et centralt sigte med systematiske reviews er at skabe sikker oversigt på reviewspørgsmålet.  

 
I selve synteseskabelsen er der flere mulige tilgange. De systematiske review er her undersøgt for, 
om de anvender metaanalysen som syntesemetode, eller om de anvender anden form for 
syntesedannelse.  
 

Metanalysen anvendes i 79 (29 %) af alle reviews, medens andre syntesetilgange anvendes i de 
resterende 146 (71 %) reviews. Metaanalysen anvendes i forbindelse med besvarelse af 
effektspørgsmål. Det er dog kun 79 af de 226 effektspørgsmål som munder ud i en metaanalyse (35 
%).  Andre syntesetilgange er primært forskellige former for narrativ syntese. Ofte er der dog også 
tale om at syntesen søgt som metaanalyse i bogstavelig forstand ikke kan nås, fordi intentionen om 
at skabe en metaanalyse ikke kan følges. De 226 registrerede effektspørgsmål er i 167 tilfælde (74 
%) fulgt op af inklusionskriterier baseret på evidensstigen. I forlængelse heraf er det, at metaanalyse 
kunne forventes, men det lykkes altså kun at gennemføre en tilsigtet metaanalyse i 79 (47 %) af de 
167 tilfælde.  Sådan forholder det sig med mange af de systematiske reviews fra What Works 
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Clearinghouse: Når der kun findes et enkelt studie, der både rammer det undersøgte spørgsmål og 
lever op til kravet om at være randomiseret kontrolleret undersøgelse, er der ikke grundlag for 
metaanalyse. Også Campbell Collaboration har udgivet systematiske reviews uden metaanalyse.   
 

5. Diskussion 
 
Diskussionen vil her se på dels undersøgelsens fremgangsmåder, dels selve de fundne resultater. 
 
Alle data i denne undersøgelse er skabt ved at jeg, der fra mit arbejde er godt bekendt med genren 
systematiske reviews, har karakteriseret de undersøgte reviews. Det er en svaghed ved denne 
undersøgelse, at en række af de sorteringer, der er foretaget ikke er gennemført af to eller flere 
forskellige personer.  Ved direkte at gøre mine data tilgængelige offentligt er det dog muligt for 
andre at se mine sorteringer. Flere af de undersøgte forhold drejer sig om (konstatering af) rent 
faktuelle forhold. Her er mulighederne for mangel på præcision ganske små.  
 
Ses der på resultaterne af denne analyse, er det værd at se nærmere på den konstaterede anglo-
amerikanske dominans, samt på de spørgsmål der danner udgangspunkt for de systematiske 
reviews. Herunder vil der også blive set på de relativt mange mislykkede forsøg på at skabe syntese 
i form af metaanalyse.    
 
Her kan det i udgangspunktet naturligvis ikke være sådan, at evidens kun kan findes inden for det 
anglo-amerikanske. Campbell Collaboration er international, men de andre evidensproducenter, 
undtagen Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, fungerer inden for den anglo-
amerikanske kulturkreds. Derfor kan analyseresultatetet for så vidt ikke undre. Samtidig er det også 
en kendt sag, at det engelske sprog er blevet mere dominerende i uddannelsesforskningens 
publikationer. Dette forhold vil derfor uundgåeligt afspejle sig i nærmest ethvert systematisk 
review. De spørgsmål, der stilles i de systematiske reviews, er imidlertid næsten altid almene, ikke 
specifikt nationale. Derfor kan det alligevel undre, at dominansen kan konstateres. 
 
Der publiceres imidlertid stadig pædagogisk forskning på andre sprog med høj kvalitet, der burde 
medinddrages. Det er dog på den anden side af det mulige, at dokumentere dette konkret i forhold 
til de mange systematiske reviews, der udelukkende hviler på dette anglo-amerikanske grundlag.  
Dette ville indebære, at alle søgninger for alle reviews skulle repliceres, nu med inddragelse af 
relevante ikke afsøgte kilder som professionelle pædagogiske dokumentationssystemer som f.eks. 
FIS Bildung (den tysksprogede pædagogikdatabase), forskellige kontinental-europæiske nationale 
forskningsregistreringssystemer og nationale bogfortegnelser.  
 
. 
Den del af den pædagogiske forskning, som er udført efter RCT principper, vil der næppe kunne 
findes mange studier af ved at gå ud over det anglo-amerikanske, men i den udstrækning andre 
forskningsdesigns er relevante for besvarelse af et reviewspørgsmål vil der være en del at finde 
uden for det anglo-amerikanske. F.eks. kan det nævnes, at Dansk Clearinghouse for 
Uddannelsesforskning i sit nyligt publicerede systematiske review om Teacher competence and 
pupil achievement (Nordenbo, 2008) inkluderede studier på dansk, engelsk, kinesisk, portugisisk, 
spansk og tysk.  64 af 70 studier var dog på engelsk.  
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Pointen her er, at den konstaterede anglo-amerikanske dominans i sig selv kan reducere evidensen i 
den producerede evidens. Dette fordi det ingenlunde er evident, at evidens alene kan produceres på 
anglo-amerikansk. 
 
Denne analyses overblik over de stillede spørgsmål i systematiske reviews kan dernæst diskuteres. 
Her falder den markante overvægt af effektspørgsmål i øjnene. I udgangspunktet er det naturligvis 
legitimt at spørge, om noget virker. Effektspørgsmål synes imidlertid ikke at dominere i den 
pædagogiske primærforskning. Dette fremgår klart af det forhold at syntesedannelse simpelthen 
ikke nås pga mangel på studier i ca. halvdelen af de systematiske reviews, hvor evidensstigen 
anvendes som eksklusionskriterium i forhold til primærundersøgelser. I den udstrækning som 
evidensbevægelsen lykkes med at påvirke forskningspolitikken, vil det altså kunne indebære 
styrkelse af en helt anden form for pædagogisk primærforskning. Det må betragtes som 
evidensbevægelsens største udfordring og problem.   
Effektspørgsmål har også andre monmenter i sig. I et nyere samleværk diskuteres spørgsmålet why 
’what works’ does not work (Smyers, 2006). I bogen drøftes det efter forfatternes mening for 
snævre syn, der ligger i kun at undersøge ’what works’ og de spørgsmål, der er forbundet hermed.  
Ét af problemerne er, at den eksorbitante præcision som kræves i forbindelse med beskrivelse af en 
intervention, når den skal undersøges for effekt, faktisk fjerner forskningen fra virkeligheden: I 
forhold til en konkret elev, der er ved at lære noget, er der mange momenter i spil på én gang - ikke 
bare en bestemt konkret og meget specifik intervention. Et nyt dansk pædagogisk forskningsprojekt, 
HPA – projektet, indeholder dog et nyt syn på effektforskning, hvor pædagogens 
opgavefortolkning, bestemte rammebetingelser samt læringsstrategier medtænkes i forhold til 
interventionen i snævrere forstand (Jensen, 2009). Konstaterede effekter kan dermed tættere 
forbindes med praksis.  
 
Den ringe vægt, som hidtil er lagt på implementeringsspørgsmål forekommer desuden paradoksal. 
Sigtet, at evidensbasere praksis, er dermed netop kun et sigte. Virkeliggørelsen heraf er så at sige 
ikke undersøgt. 
 
Det for forsknings så centrale metodologiske spørgsmål, om egnethed af forskellige metoder og 
designs, er også kun gjort til genstand for analyse i ganske få systematiske reviews. Det er samtidig 
konstateret at det er nyt, at sådanne spørgsmål tages op. En samlet betragtning af alle 7 udbydere af 
systematiske reviews, og den forskellighed, de repræsenterer, tyder på, at besvarelse af sådanne 
spørgsmål, kunne være umagen værd. Det forekommer oplagt at anvende systematiske reviews til 
besvarelse af sådanne spørgsmål. 
 
Et af de forhold, der burde give anledning til undren, er den konstaterede bredde i de typer af 
spørgsmål, som stilles og besvares af systematiske reviews.  Den principielle diskussion af evidens 
har ofte overset denne mangfoldighed i sit pro et contra fokus. Mangfoldigheden kan rummes i den 
nødvendige grundlæggende diskussion af hvilke forskningsdesigns, der er velegnede til at besvare 
hvilke spørgsmål? En ramme om denne diskussion kunne være begrebet ’evidenstypologi’ 
(Petticrew, 2003).    
 
6. Konklusioner og en anbefaling 
 
Indledningsvist blev processen frem mod evidens karakteriseret med tre spørgsmål.  
 
Hvad er det der spørges efter?  
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Der spørges med en bred vifte af spørgsmålstyper, men spørgsmål om effekt eller effektivitet 
dominerer. To tredjedele af de systematiske reviews handler om forhold i primær- og 
sekundærskole. Andre uddannelsesniveauer fylder ikke så meget i de systematiske reviews. 
Fagdidaktiske tilgange er hovedemnet for lidt over en tredjedel, medens almene pædagogiske emner 
er indholdet i lidt under halvdelen af de systematiske review. Emnemæssigt er der tale om en meget 
stor bredde: en elev- eller børn/unge vinkel ses i ca. halvdelen af alle reviews.  
  
Hvilke metoder er anvendelige og pålidelige til at finde svar?  
Her må det konstateres, at der er en, hvad der må karakteriseres som voldsom anglo-amerikansk 
dominans både i søgeprocessen og i de faktisk inkluderede studier. De faktisk formulerede metoder 
til at fine evidens indeholder som oftest dette eksplicit. Dette enten i form af at de valgte ressourcer 
der afsøges efter studier kun er angloamerikanske eller i form af, at der kun inkluderes studier 
publiceret på engelsk. En sådan faktisk tilgang er nok anvendelig, men næppe generelt pålidelig for 
at finde svar. Analysen af de systematiske reviews har vist, at der er flere måder at gennemføre de 
systematiske reviews på.  De mange reviews, der er gennemført inden for evidensstigens logik, som 
ikke har kunnet følges op med en syntese i form af metaanalyse, kan ses som et tegn på 
utilstrækkelighed af evidensstigelogikken på uddannelsesforskningens område. Der er desuden 
peget på, at det systematiske review som form kunne være velegnet til afklaring af 
forskningsmetodologiske spørgsmål. Denne mulighed er voldsomt underudnyttet.  
 
  
Hvilke primærundersøgelser er til rådighed for belysning af det undersøgte spørgsmål? 
Den konstaterede anglo-amerikanske dominans rejser problemet om denne del af processen frem 
mod evidens finder sted på tilfredsstillende vis.   
Et andet afgørende punkt er her hvilke former for undersøgelsesdesign, der kan inkluderes i det 
systematiske review. Designmæssig eksklusivitet, f.eks. i form af kun at tillade randomiserede 
kontrollerede forsøg, gør designet til et tegn på kvalitet og ikke udførelsen deraf. Veludførte 
designs, der ikke er randomiserede kontrollerede forsøg, kunne måske have bidraget med evidens i 
de mange systematiske reviews, hvor det ikke er lykkedes at syntetisere. 
 
Den generelle tendensiøsitet af anglo-amerikansk art, der er demonstreret i denne undersøgelse samt 
den snævre evidensstigebetragtning som en større del af de systematiske reviews er forbundet med 
rører ved noget grundlæggende i det metodiske grundlag for evidens. For netop sigtet at undgå 
tendensiøsitet er et ofte udtalt moment i evidensbevægelsen.  
 
Derfor kan det anbefales:  
 

• At der etableres et stærkere internationalt samarbejde, der skal sikre, at alle relevante 
primærundersøgelser sættes i spil, når der gennemføres systematiske reviews.  

• At bredden i de spørgsmål, der kan stilles og besvares i systematiske reviews, styrkes; for 
effektspørgsmålenes dominans vanskeliggør eller umuliggør udnyttelsen af den 
pædagogiske forskning i systematiske reviews 

• At der etableres et internationalt forum til åben drøftelse og udvikling af de metodiske 
aspekter forbundet med evidens i pædagogik og uddannelse. 

  
Det er det nok værd at gå efter – ikke mindst, hvis det skal handle om at finde pålidelige og farbare 
veje til evidens. 
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1 Søgninger i ERIC foretaget 27/10 2009: 
Search Query #1  py=1960 or py=1961 or Py=1962 or py=1963 or py=1964 or py=1965 or py=1966 or py=1967 or 
py=1968 or py=1969  
54633 Published Works results found in ERIC 
Date Range:  Earliest to 2010 
Search Query #2  NOT (py=1960 or py=1961 or Py=1962 or py=1963 or py=1964 or py=1965 or py=1966 or py=1967 
or py=1968 or py=1969) 
1263428 Published Works results found in ERIC 
Date range: Earliest to 2010 
Den pædagogiske litteratur i ERIC udgivet før 1970 er således 54633 dokumenter 
Den pædagogiske litteratur i Eric udgivet frem til 2010 er  1318061 dokumenter (54633+1263428)  

 
 

 
2 En sammenholdning af 1. udgaven fra 1980 af en af de førende publikationer om forskningsmetode og design i den 
pædagogiske forskning med 6. udgaven fra 2007 demonstrerer en langt større metodisk og designmæssig bredde i den 
nyeste udgave. ( Cohen, 1980 samt Cohen , 2007)   
3 What Works Clearinghouse:  http://ies.ed.gov/ncee/wwc/ ; Education Counts: http://www.educationcounts.govt.nz/ ; 
Canadian Council of Learning: http://www.ccl-cca.ca/CCL/Home/index.htm?Language=EN ; EPPI Centre: 
http://eppi.ioe.ac.uk/cms/ ; Campbell Collaboration: http://www.campbellcollaboration.org/ ; Best Evidence 
Encyclopedia: http://www.bestevidence.org/ ; Danish Clearinghouse for Educational Research: 
http://dpu.dk/site.aspx?p=9882 
4 Best evidence Encyclopedia placeret på John Hopkins Universitetet anvender en let revideret version af evidensstigen 
som tillader slutning med evidensvægt fra lidt flere kvantitative forskningsdesigns end sædvanligt 
5  Tidsskriftet: Evidence and policy (ISSN: 1744-2656), der er udkommet siden 2005 samt databasen EBPP 
Bibliography http://www.kcl.ac.uk/schools/sspp/interdisciplinary/evidence/database/listbibliography.php 
 er de bedste indgange til feltets litteratur. Det er ved søgning i disse kilder at studierne i dette afsnits forskningsoversigt 
er fundet. 
6 Campbell Collaboration har selv en noget snævrere afgrænsning af pædagogik og uddannelsesforskning. F.eks. 
klassificerer Campbell reviews om førskolen i kategorien social work.  De 29 reviews, der indgår i denne analyse fra 
Campbell, lever op til den her anvendte bestemmelse af pædagogik og uddannelsesforskning.  
7 De systematiske reviews fra What Works Clearinghouse opdateres hyppigt ved overskrivning på Nettet af de ældre 
versioner. Derfor er registrering af udgivelsesår ikke foretaget på disse 116 systematiske reviews. 


