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Det systematiske review Pædagogisk brug af test fra 2009 behand-
ler problemet:

Hvordan kan grundskolelæreres brug af data fra test forbedre lære-
res didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag i klasser med almindelige 
elever? – spørgsmålet afgrænses til alene at inddrage testtyper, som 
indgår i de nationale test i de nordiske lande, og 

Hvordan indvirker indførelsen af testning på læreres didaktiske beslut-
ninger og elevers læringsadfærd?

At udarbejde et systematisk review betyder forenklet, at man først 
skal foretage en kortlægning af al relevant forskning, der principielt 
kan være udført i hele verden og som behandler forskningsspørgs-
målet; dernæst kvalitetsvurdere denne forskning; og endelig – hvis 
det viser sig muligt – foretage en syntese af de relevante og kvali-
tets-vurderede forskningsresultater. 

Man kan sige, at et systematisk review på den ene side giver et ind-
blik i, hvordan den indtil nu gennemførte forskning har håndteret en 
given problemstilling, og på den anden side opsamler al den viden, 
som vi på nuværende tidspunkt kan uddrage af de foreliggende 
forskningsresultater. 

Konsekvenserne af at gennemføre et systematisk review af den alle-
rede eksisterende forskning om et givet problem kan være flere. Det 
kan tænkes, at forskningssyntesen medfører, at man med større sik-
kerhed kan hævde, at vi nu ved, at visse pædagogiske fremgangs-
måder fører til bedre resultater end andre – at vi, som det hedder lidt 
slagordsagtigt, kan etablere en evidens-baseret praksis. 

Det kan også være, at forskningssyntesen medfører, at forskningen 
kan hjælpe politikere og embedsmænd til at forbedre fremgangs-
måder og lovgivning på et pædagogisk eller uddannelsespolitisk 
område – at vi, ligeledes slagordsagtigt, kan etablere en evidens-ba-
seret policy. 

Resultatet kan også være, at man får oplysninger om problemets 
forskningstilstanden og derudfra kan give anvisninger på en bedre 
forskningspolitik – i ekstremtilfældet fx konstatere, at der faktisk ikke 

Hvad er evidens?
Evidens er det rationelle 
grundlag, som en dom 
fældes på med baggrund 
i den aktuelt tilgængelige 
information. At en dom 
fældes på baggrund af 
evidens betyder, at den 
er baseret på de bedste 
– mest relevante og på-
lidelige – tilgængelige 
informationer. Det vil sige, 
at evidens er en dynamisk 
størrelse - hvis der kommer 
ny viden til, som overtrum-
fer den gamle, må der 
fældes en ny dom. Derfor 
er evidens ikke det samme 
som et endegyldigt bevis.
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eksisterer nogen kvalificeret forskning om problemstillingen, og at vi 
derfor må sætte forskning i gang, hvis vi ønsker forskning på områ-
det. Vi kan med andre ord  målrette den førte forskningspolitik. 

Endelig kan gennemgangen af den foreliggende forskning medfø-
re, at man får et godt indblik i den eksisterende forsknings styrker og 
svagheder, et indblik der rettelig bør meldes tilbage til de forskere, 
som arbejder på området. Det systematiske review bidrager i dette 
tilfælde med forslag til forbedring af forskningskompetencen hos 
forskere, der arbejder inden for det pædagogiske og uddannelses-
forskningsmæssige område.
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