Weekendavisen 25.01.2019
Markus Bernsen: Skoleret
Weekendavisen bragte 25.01.2019 på forsiden artiklen Skoleret skrevet af journalist Markus Bernsen.
Artiklen er en redegørelse for Keld Skovmands anmeldelse af en række navngivne forskere til Nævnet for
videnskabelig uredelighed på grundlag af Keld Skovmands bog Folkeskolen – efter læringsmålstyringen?,
der angiveligt udkommer i den følgende uge.
Artiklen er voldsomt fejlbehæftet. De mange fejl præsenteres punktvis og i den rækkefølge, de optræder i
artiklen. Vi har en klar forventning om, at Weekendavisen punkt for punkt vil berigtige disse fejl i næste
udgave af avisen.
Det skal siges, at vi forud for publicering af artiklen er blevet kontaktet af journalist Markus Bernsen for evt.
kommentarer. Vi blev bedt om at kommentere en række af de punkter, Keld Skovmand har anmeldt til
Nævnet for Videnskabelig uredelighed. Vi gjorde opmærksom på, at vi, så længe der verserer en sag ved
dette nævn, finder det forkert at udtale os om de konkrete anmeldelser. De fejl, vi her gør opmærksom på,
er vi ikke blevet tilbudt at kommentere.
Avisen Skriver: ”… i næste uge retter 55 årige Keld Skovmand især kritik mod de videnskabelige artikler,
som indgik i Jens Rasmussen og Andreas Rasch-Christensens rådgivning af Undervisningsministeriet som
videnskabeligt belæg for vedtagelsen af en reform af læreruddannelsen i 2012 og året efter for
folkeskolereformen…”
Ingen af de nævnte artikler er skrevet før de to reformer, og kan alene af den grund ikke have været
rådgivende for Undervisningsministeriet. Den artikel, der vedrører reformen af læreruddannelsen
Kompetencemål i den nye læreruddannelse er publiceret i tidsskriftet Paideia maj 2014. Artiklen lægger ikke
skjul på, at de to forfattere af Uddannelsesministeriet (ikke Undervisningsministeriet) var bedt om at bistå
ministeriet med udarbejdelse af en Vejledning til master i kompetencemål i læreruddannelsens fag og med
processen frem til indhold i de nye kompetencemål. Beslutningen om at indføre kompetencemål i
læreruddannelsen er en politisk beslutning truffet i 2012, som vores artikel af den simple grund, at den slet
ikke var skrevet på det tidspunkt, kan have haft indflydelse på. Det samme gælder for de to artikler
Folkeskolereform 2014 og Målstyring: nye Fælles Mål, der begge er publiceret i bogen Folkeskolen – efter
reformen i 2015. Begge artikler er skrevet efter folkeskolereformens vedtagelse, og kan således ikke have
været rådgivende for Undervisningsministeriet. Hverken Jens Rasmussen eller Andreas Rasch-Christensen
(sidstnævnte var dog medlem af udvalget Ny Nordisk Skole) har under nogen former været involveret i
forberedelserne af folkeskolereformen. Efter dens vedtagelse og dermed dens beslutning om, at Fælles Mål
skulle forenkles i form af læringsmål ”som understøtter skolens arbejde med målstyret undervisning”, som
der står i forligspartiernes aftale om reformen, blev Jens Rasmussen og Andreas Rasch-Christensen bedt om
at træde ind i den bredt sammensatte mastergruppe, der udarbejdede masteren/skabelonen for de nye
Fælles Mål. Det fremgår i øvrigt af Jens Rasmussens artikel, at den er retrospektiv. Altså at den forholder sig
til reformen efter dens vedtagelse: ”Om, og i givet fald hvordan, den nye folkeskolereform vil virke, vil jeg
vende tilbage til i slutningen af kapitlet, Inden da vil jeg se på, hvad der er nyt i reformen, dernæst vil jeg
rette opmærksomheden mod reformens styringsside, inden jeg efter en behandling af spørgsmålet om
dannelse vender mig mod reformens muligheder for at komme til at virke efter dens intentioner” (s. 11-12).
Avisen skriver, at de to artikler udgjorde ”selve grundlaget for reformen, der har præget hverdagen for
mere end 10.000 danske lærere og 500.000 danske skoleelever”. Det er indlysende forkert, da de nævnte
artikler slet ikke var skrevet på det tidspunkt, hvor folkeskolereformen blev forberedt og vedtaget.
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Avisen præsenterer nogle af de anmeldelser, Keld Skovmand har indsendt til Nævnet for Videnskabelig
Uredelighed. Indtil Nævnets afgørelse foreligger, er de anklagede afskåret fra at svare på dem. Skovmands
præsentation af disse klager i en bog og hans og Hans Reitzels Forlags promovering af klagerne i
Weekendavisen (og Folkeskolen), der har modtaget klausulerede eksemplarer af bogen, vidner om, at hans
ærinde og interesse ikke først og fremmest er rettet mod at få klagerne prøvet ved Nævnet.
Avisen skriver, ”at forskerne (Jens Rasmussen og Andreas Rasch-Christensen) bliver bedt om at evaluere
skolereformen”. Det er ikke rigtigt. I forlængelse af folkeskolereformen har regeringen igangsat en
omfattende evaluering med mere end 50 følgeforskningsprojekter. I det projekt deltager en række danske
forskningsinstitutioner Ingen af disse er ” bedt” om at deltage, de deltager alle efter udarbejdede
forskningsbeskrivelser, der er udvalgt i konkurrence med andre. Det gælder også for DPU og VIA’s studie
Undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik, som udgør ét af de mere end 50 projekter.
Avisen skriver, at de to forskere (Jens Rasmussen og Andreas Rasch-Christensen) har været med til at skrive
Undervisningsministeriets vejledning (i læringsmålstyret undervisning). Det er ikke rigtigt. Ingen af de to har
deltaget i skrivningen af den vejledning.
Avisen skriver: ”I rapporter fra Danmarks Evalueringsinstitut og Skolerådet henviser Jens Rasmussen og
Andreas Rasch-Christensen til Hatties forskning…”. Jens Rasmussen og Andreas Rasch-Christensen har ikke
skrevet eller været medforfattere til rapporter fra disse to institutioner.
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