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Indledning  

 

Nærværende arbejdsrapport har som formål at redegøre for det foreløbige teoretiske og metodi-

ske grundlag for forskningsprojektet ‟Når evidens møder den pædagogiske hverdag – et aktions-

forskningsprojekt‟. Det 2-årige projekt, som er støttet af BUPL, udføres i et samarbejde mellem 

undervisere ved pædagoguddannelsen, VIA University College og forskere ved Institut for Ud-

dannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.  Intentionen med projektet er at undersøge, 

hvordan evidensbaserede metoder påvirker den pædagogiske praksis inden for daginstitutions-

området.  Udbredelsen af evidensbaserede metoder i dagtilbuddene vil blive undersøgt i tre stør-

re midt- og vestjyske kommuner. Målet med projektet er at bidrage til, at eksplicitere videns-

grundlaget for pædagogisk praksis – herunder at tematisere sammenhængen mellem pædagogisk 

teori, evidensbaserede metoder og pædagogiske handlinger i hverdagen. 

   I de følgende afsnit vil der blive redegjort for grundlæggende begreber, teorier og metodiske 

spørgsmål. Det centrale begreb er evidensbegrebet, som vil være omdrejningspunkt for en dis-

kussion af begreber, som er relevante i forhold til begrebet. Det drejer sig især om begreberne 

viden, praksis, dømmekraft og autonomi. Afklaringen af disse begreber retter sig mod den empi-

riske undersøgelse, der skal afdække, hvorvidt indførelse af evidensbaserede metoder har betyd-

ning for professionsudøverens autonomi og udøvelse af dømmekraft og hvorvidt, der sker en 

kvalificering af vidensgrundlaget for pædagogens arbejde. 

   Der er tale om en arbejdsrapport og derfor er der endnu ikke sket en omfattende redigering af 

de enkelte afsnit i forhold til hinanden. Således fremstår rapporten endnu ikke teoretisk og be-

grebsmæssig konsistent. En bearbejdning og koordinering af begrebsdannelser og teorier vil ske 

løbende i projektet. 

 

I det følgende er et kort referat af de enkelte kapitler. Der er særskilt litteraturliste til de enkelte 

kapitler. Derudover er der en samlet litteraturliste sidst i rapporten. 

   I kapitel 1 ‟evidens og evidensbaseret praksis‟ foretages en begrebsafklaring af evidensbegre-

bet idet forskellige forståelser og positioner indkredses. Der redegøres for begrebets oprindelse 

indenfor medicinsk forskning samt for såvel skeptiske som ikke skeptiske positioner i forhold til 

begrebets indflydelse og anvendelse. En vanskelighed ved evidensbegrebet er, at dets betydning 

ikke er entydig og at der til begrebet er knyttet både en videnskabelig og en politisk diskurs. 

   I kapitel 2 ‟evidens og viden i den pædagogiske praksis‟ afklares evidensbegrebet i forhold til 

et begreb om viden. En problematik vedrørende viden, der beskrives som evidensbaseret, er at 

denne associeres med sand og/eller sikker viden samtidig med, at forholdet mellem teori og 

praksis vurderes som uproblematisk. Der argumenteres, via Eraut og Kvernbekk, for at evidens-

baseret viden ikke uproblematisk kan overføres til praksis, men at der snarere er tale om, at evi-

densbaseret viden kan støtte praksis.  
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   I kapitel 3 ‟pædagogiske mål og pædagogisk autonomi‟ er der fokus på autonomibegrebet in-

denfor den pædagogiske diskurs. I kapitlet redegøres først for den professionelle pædagogs auto-

nomi indenfor henholdsvis en curriculum tradition og en kontinental og skandinavisk dannelses-

tradition. Evidensbegrebet ses som tilhørende en curriculumtradition, idet der her er fokus på re-

sultater og effektivitet, hvilket sker på bekostning af pædagogens udøvelse af autonomi. Samti-

dig påpeges det, at det er et problem, hvis pædagoger ikke kan redegøre for, at deres indsats har 

en effekt. I den sammenhæng diskuteres det, at der ofte fokuseres på procesmål frem for effekt-

mål, hvilket kan være problematisk for den pædagogiske profession. Dokumentation og evalue-

ring inddrages i diskussionen om, hvordan pædagoger arbejder med at synliggøre effekten af de-

res arbejde. Til sidst i kapitlet gennemføres en systemteoretiske analyse af autonomibegrebet i 

forhold til den pædagogiske profession. Denne analyse følges op af en redegørelse for autonomi-

begrebet i Kants tænkning om pædagogik, idet det pædagogiske paradoks diskuteres. 

   Kapitel 4 rummer en analyse af dømmekraftsbegrebet set i forhold til evidensbaserede meto-

der. Der foretages med udgangspunkt i begrebsdannelser hos Dewey og Gadamer en indholdsbe-

stemmelse af dømmekraftsbegrebet. Dømmekraftsbegrebet ses som værende nødvendigt i og 

med, at pædagoger har det vilkår, at de som oftest befinder sig i ‟usikre situationer‟ i deres pro-

fessionsudførelse. På den baggrund fremkommer et begreb om ‟den vidende pædagog‟, der med 

dette vilkår, netop trækker på forskellige vidensområder. Til sidst i kapitlet foretages en operati-

onalisering og der opstilles arbejds- og forskningsspørgsmål vedrørende dømmekraftsbegrebet. 

  I kapitel 5 ‟undersøgelsesmetoder‟ redegøres der for de metoder, der skal anvendes i den empi-

riske undersøgelse. Undersøgelsesmetoden vil overordnet være en aktionsforskningsmetode, 

hvor aktionsforskning forstås som en tilgang, der skal kvalificere den praktiske handlen inden for 

det undersøgte praksis. Der redegøres i kapitlet for Sophosmetoden, som er en kombination af 

dokumentation via videooptagelser og praktikeres refleksion over dokumentationsmaterialet. 

Udover dette materiale, vil der i projektet også blive inddraget tekster fra den institutionelle kon-

tekst. Analyse og fortolkningsredskabet af datamaterialet vil tage udgangspunkt i en diskursana-

lytisk tilgang. 
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Kapitel 1: Evidens og evidensbaseret praksis 

af Anne Mette Buus 

 

Begreberne evidens og evidensbaseret praksis i forbindelse med pædagogisk arbejde benyttes af forskel-

lige aktører på forskellige niveauer til at betegne forskellige former for viden og praksis. Det kendetegner 

en stor del af litteraturen om evidens og evidensbaseret praksis, at begreberne bliver diskuteret indenfor 

en politisk kontekst (Kvernbekk 201, s. 1). En del tekster om evidens i pædagogisk arbejde har således 

karakter af at udtrykke positioner i en polariseret debat. Evidensbegrebet knyttes til aktuelle udviklings-

tendenser og vurderes som henholdsvis hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige for pædagogisk forsk-

ning og pædagogisk praksis. Evidens er dermed ikke et begreb med nogen entydig betydning, men i høje-

re grad en kampplads for forskellige opfattelser af, hvad forskning og pædagogisk arbejde er og bør være, 

og hvordan disse størrelser hænger sammen og bør hænge sammen.  

   Hvad evidens og evidensbaseret praksis mere præcist dækker i de forskellige indlæg i debatten er ikke 

nødvendigvis klart. Nogle gange defineres begreberne eksplicit, andre gange ligger en bestemt forståelse 

af begreberne implicit. Nogle gange bruges begreberne konsekvent i én betydning, andre gange skifter 

begreberne betydning undervejs i en argumentation eller diskussion.  

   Begreberne evidens og evidensbaseret praksis er således behæftet med megen usikkerhed og uklarhed. 

Dette afsnit skal ses som indkredsning af (nogle af) de forståelser og positioner, der gør sig gældende, når 

der refereres til, at en viden eller en praksis er evidensbaseret. 

Evidens på det medicinske område 
Begrebet evidens har bredt sig fra USA og England til Skandinavien, herunder Danmark, og det har bredt 

sig fra sundhedssektoren over den sociale sektor til den pædagogiske sektor.  

Evidensbegrebet er hentet fra det medicinske område, hvor begreberne evidens og evidensbaseret praksis 

har været diskuteret længe. I 70'erne grundlagde den engelske læge Cochrane den evidensbaserede medi-

cin, som siden har fået helt afgørende betydning for den kliniske praksis. Cochrane var skeptisk over den 

daværende praksis blandt læger og ønskede en højere grad af videnskabelig basering af deres professi-

onsudøvelse. I stedet for at basere professionsudøvelsen på generel medicinsk viden, egne erfaringer og 

almindelig sund fornuft anbefalede han lægerne at trække på viden, der var produceret via systematiske 

forsøg, hvor observationer blev fastholdt i en reproducerbar og ikke biased form, ideelt set i form af RCT 

studier. RCT studier, dvs randomiserede, kontrollerede, dobbelt-blind test, blev således af Cochrane og 
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hans efterfølgere udpeget som den ideelle forskningsstrategi til at udpege evidens. Strategien består kort 

fortalt af forsøg, hvor to forsøgsgrupper udvælges ved lodtrækning. Den ene gruppe behandles med den 

medicin eller metode, der ønskes afprøvet, mens den anden gruppe modtager en simuleret behandling, 

f.eks. en ikke-virksom medicin. Både patient og behandler er uvidende om, hvad der er hvad. Resultater-

ne undersøges derefter med henblik på at synliggøre, at behandlingen har haft en given effekt i et givet 

omfang. Intentionen er at skabe en kontekstuafhængig viden, der kan bruges til at udstikke generelle ret-

ningslinjer for, hvilke behandlingsformer der skal tages i anvendelse i forbindelse med bestemte syg-

domme. Antagelsen er, at det er muligt kausalt at forudsige virkninger af bestemte påvirkninger (Moos 

m.fl. 2005, s. 19). 

Begrebet ”Evidence based medicine” blev introduceret i den medicinske faglitteratur af en arbejdsgruppe 

nedsat med det formål at udarbejde redskaber således, at læger kunne overføre principper à la Cochranes 

på deres kliniske hverdag.  I 1992 publicerede gruppen en artikel, hvor de introducerede den evidensbase-

rede medicin: ”A new paradigm for medical practice is emerging. Evidence based medicine de-

emphasizes intution, unsystematic clinical experience, and pathophysiologic rationale as sufficient 

grounds for clinical decision making and stresses the examination of evidence from clinical research ( 

Møhl og La Cour 2008, s. 129). På baggrund af kritik af at forståelsen af  ”Evidence based medicine” så 

bort fra professionsudøvernes erfaring, fremkom gruppen i 1996 med den hyppigst citerede definition af 

”Evidence based medicine”. Denne mere omfattende og fleksible definition af evidensbaseret medicin ly-

der: ”integrationen af den bedste forskning med klinisk erfaring og patientens værdier” (Hougaard 2008, 

s. 100). Her kombineres således brugen af den bedst tilgængelige forskning med professionsudøvernes er-

faring og brugerens ønsker og perspektiv (Møhl og La Cour 2008, s. 132).  

Den hierarkiske klassifikation af evidens som Cochrane etablerede ved at udpege RCT-studier som idea-

let eller ”Gold Standard” fastholdes dog af arbejdsgruppen. Evidens kan således i denne forståelse være 

mere eller mindre underbygget, mere eller mindre sikker, hvilket afspejles i følgende opstilling af forskel-

lige typer af evidens, hvor den bedste evidens findes i toppen og den dårligste i bunden:  

 

“Ia Evidence from a meta-analysis of RTCs     

Ib Evidence from at least one RCT 

IIa Evidence from at least one controlled study without randomization 

II b Evidence from at least one type of quasi-experimental study 
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III Evidence from non-experimental descriptive studies, such as comparative studies, correlation studies 

and case-control studies 

IV Evidence from expert committee reports, or options and/or clinical experience of respected authorities. 

“ 

(Møhl og La Cour 2008, s. 131)  

Som vi senere vil beskrive, spiller dette videnshieraki med RCT-studier i toppen stadig en vigtig rolle i 

forståelser og diskussioner af evidens også indenfor det pædagogiske område.  

Cochrane og hans efterfølgere så ikke den evidensbaserede medicin som en anfægtelse af lægeprofessio-

nens autonomi. Evidensbaseringen skulle ikke erstatte men udbygge lægernes beslutningskompetencer og 

muligheder for at udøve et professionelt skøn (Moos m. fl. 2005, s. 20). 

 

Evidens på det pædagogiske område. 
I socialpædagogiske sammenhænge kommer evidenstænkningen især fra USA, og i uddannelsespolitiske 

sammenhænge kommer evidenstænkningen fra England og har bredt sig via USA til overnationale orga-

ner som f.eks. OECD og UNESCO. Hvor evidenstænkningen indenfor det medicinske område som ud-

gangspunkt kom fra professionen dvs. nedefra, kom evidenstænkningen indenfor det sociale og pædago-

giske felt oppefra fra politisk side (Bhatti m.fl. 2006, s.91 ). 

Udgangspunktet for evidenstænkningen indenfor uddannelsesområdet var ”School Effectiveness” bevæ-

gelsen, der opstod i England i 1980- og 1990erne. Afsættet var en kritik af den pædagogiske forskning for 

at være for politiseret, irrelevant og distanceret fra pædagogisk praksis, og intentionen var at udvikle en 

ny form for evidens eller viden om hvilke faktorer, der fremmer effektivitet i undervisningen. Effektivitet 

blev defineret som elevernes score på faglige, centralt definerede tests, og forskningsmetoderne tilstræbte 

en så høj grad af kontekstuafhængighed som muligt. Metoderne er løbende blevet udviklet, men grund-

læggende er intentionen at udvikle en form for universel viden om, hvilke metoder, der skal tages i an-

vendelse, hvis de bedste resultater skal opnås.  Evidenstænkningen på det pædagogiske område kom såle-

des til Danmark med en stærk inspiration fra den naturvidenskabelige tænkning og det positivistiske pa-

radigme, der gennemsyrer forståelsen af evidens og evidensbaseret praksis indenfor det medicinske om-

råde (Moos m.fl. 2005, s. 21).  

                                                                                                                                                       

I 2004 rettede OECD en kritik mod den danske pædagogiske forskning, der i høj grad lignede den kritik, 

der tidligere blev rejst i England.  Som en imødekommelse af denne kritik kom der op gennem nullerne et 
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langt større politisk fokus på, at pædagogisk forskning skal kunne udstikke retningslinjer for de pædago-

giske professioner – stærkest har opmærksomheden været på skoleområdet og inden for det socialpæda-

gogiske arbejdsområde. Som en del af denne tendens er der åbnet to clearinghouses, der arbejder med at 

indsamle, analysere, vurdere og distribuere forskningsresultater på det sociale og pædagogiske område til 

brug for politikere og praktikere 

(Dansk Clearingshouse for uddannelsesforskning 2006, s 1 ). 

   Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning som er del af Danmarks Pædagogiske Universitet blev 

åbnet i 2006. Enheden skal bidrage til, at politikere og praktikere har adgang til ”sikker og kvalificeret” 

viden om opdragelse, undervisning og uddannelse, der kan bruges i pædagogisk praksis og i policyud-

formning. Herudover skal enheden bidrage til, at forskningsmiljøerne får et større og mere sikkert over-

blik over den eksisterende forskning. Det kan blandt andet bruges til at udpege områder, hvor der er be-

hov for mere forskning. (Dansk Clearingshouse for uddannelsesforskning 2006). 

   SFI- Campbell åbnede i 2002 (som Nordisk Campbell Center) og arbejder med evidens og effektmåling 

af sociale indsatser. SFI- Campbell er en del af det internationale Campbell samarbejde, som med The 

Cochrane Collaboration som forbillede sammenligner og sammenfatter videnskabelige undersøgelser på 

tværs af lande. I forbindelse med satspuljeaftalen i 2008 blev der givet en permanent bevilling til SFI 

Campbell på 6,0 mio. kr. om året. 

   Begge clearingshouses har ”det systematiske review” eller mere dansk ”den systematiske forsknings-

oversigt” som det vigtigste produkt. Processen frem mod en systematisk forskningsoversigt uddyber clea-

ringshousenes funktion og arbejdemetode og skitseres således: 

1: Indsamling af undersøgelser 

2: Opbygning af et bibliotek 

3: Kvalitetsvurdering: Troværdigheden af en mængde undersøgelser vurderes efter eksplicitte kriterier der 

afgør om de benyttes som grundlag for det videre arbejde  

5: Ekstrahering og sammenstilling: De væsentligste data i hver enkelt undersøgelse udskilles og samles i 

et enkelt dokument 

5: Syntesering: De enkelte konklusioner bearbejdes til en overordnet konklusion 

6: Distribution: Relevant information kommunikeres aktivt til interessenter (Dansk Clearingshouse for 

uddannelsesforskning 2006, s. 7). 
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Den systematiske forskningsoversigt som metode er udviklet som en del af arbejdet med den evidensba-

serede medicin, hvilket også viser sig i de kriterier, der ligger til grund for kvalitetsvurderingen. Cochrane 

og Campbell samarbejderne opererer således med det videnshiraki som beskrevet, der placerer RCT-

studier som den bedste standard. Dansk Clearinghouse for uddannelseforskning understreger, at de i mod-

sætning til disse organisationer arbejder med inddragelse af både kvalitative og kvantitative studier. Der 

henvises til inspiration fra det engelske “The Evidence for Policy and Practice Information Co-ordinating 

Center” ved Institute of Education på London University, der arbejder med systematiske reviews, som 

inddrager forskning baseret på forskellige metodiske tilgange (Dansk Clearingshouse for uddannelses-

forskning 2006, s. 7). 

 

Bevis for effekt eller ”bedst tilgængelige viden”. 
Det engelske ord “evidens” kan oversættes til en række danske ord, herunder både “bevis” og “vidnes-

byrd”. Nuanceforskellen mellem disse to forskellige oversættelser illustrerer en af de uklarheder, der ken-

detegner debatten om evidens, nemlig hvilken sandhedsværdi eller vægt begrebet tillægges – om evidens 

betyder et håndfast bevis på at noget virker eller, at evidens mere bredt forstået betyder den bedste til-

gængelige viden. 

   Hjort skriver indledningsvis i en artikel om evidens i læreres arbejde, at evidensbegrebet refererer til 

”det tydeligt beviste”. At noget er evident betyder, at det er klart synligt eller indlysende og evidensbe-

grebet henviser til, at der er videnskabeligt bevis for effekten eller virkningen af en bestemt indsats eller 

intervention (Hjort 2000, s. 30 ). 

   Under overskriften “Hvad Virker?” skriver Servicestyrelsen i forbindelse med en konference om evi-

densbaserede indsatser på børn og ungeområdet: “I arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier er 

det vigtigt at interessere sig for resultaterne af de indsatser, man sætter i værk. Altså: Er der dokumenta-

tion for at de virker? I samme artikel citeres Socialminister Benedicte Kiær: "Der er behov for at fasthol-

de et fokus på indsatser, der virker “ (http://www.servicestyrelsen.dk/filer/born-og-unge/evidensbaserede-

programmer/evidenskonference-2010). Her bruges evidensbaseringen til at udtrykke, at der er bevis for, 

at en given indsats har en bestemt effekt. 

   SFI- Campbell definerer derimod evidensbaseret politik og praksis som en “omhyggelig, udtrykkelig og 

kritisk brug af den aktuelt bedste viden”, når der træffes beslutninger om andre menneskers velfærd”( 

http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=259).  SFI-Campbell understreger, at de med denne definition bruger 

begrebet evidens i betydningen “vidnesbyrd” – at når de taler om “evidens for effekt”, så refererer de til, 

http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=259
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at forskeren lægger den bedst kvalificerede viden, forskningen har i øjeblikket frem, men at dette ikke be-

tyder, at der er bevis for, at en given indsats har en bestemt effekt.  

 

”Når vi i SFI Campbell taler om ”evidens for effekter” er pointen præcis, at forskerne lægger den bedst 

kvalificerede viden, forskningen i øjeblikket har, åbent frem. Det betyder i sagens natur ikke, at der er be-

vis for, at en given indsats har en bestemt effekt, men det er det mest kvalificerede svar, forskningen kan 

give på det pågældende tidspunkt”( http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=259). 

  

Positioner i debatten. 
Evidensdiskussionen afspejler en lang række interesser og interessenters bestræbelser på at tilskrive be-

grebet mening, der matcher deres position og standpunkt. Diskussionen afspejler således både styringsbe-

stræbelser, moderniseringsbestræbelser og bestræbelser på at sikre professionsudøvere som pædagoger, 

men også klienter og brugeres medindflydelse. Beslutningstagere og administratorer søger kontrol med de 

store udgiftsområder som arbejdet på det sociale og pædagogiske område udgør. Professionerne har ambi-

tioner om samfundsmæssig anerkendelse af deres ekspertise og fag og autonomi i deres opgaveudførelse. 

Diskussioner om spørgsmål som: Hvad er evidens? Hvad kan og bør evidens bruges til? Hvad kan evi-

densmålinger måle? Hvad betyder en evidensbasering for praksis? er blevet ført blandt og mellem politi-

kere, forskere og professionsudøvere. Moos m.fl. samler de forskellige positioner i debatten i hovedgrup-

perne ”de evidensoptimistiske” og ”de evidensskeptiske” og opstiller følgende positioner: 

 

De evidensoptimistiske positioner: 

 Evidensbaseringen kan i et professionsperspektiv bruges til at opnå samfundsmæssig respekt og 

status. Som profession er det attraktivt at være dem, der har en særlig viden og kendskab til 

metoder, der kan påkalde sig videnskabeligt bevis for at virke. Evidensbaseringen kan i denne 

forståelse vise, at professionerne gør noget, der rent faktisk virker og ikke blot yder omsorg, 

passer børn eller varetager lignede funktioner, som også kunne varetages af lægmænd.  

 Evidensbaseringen kan, set i et organisationsperspektiv, være et konkurrenceparameter, der kan 

bruges i markedsføringen.  

 Evidensbaseringen kan give organisationer og professionsudøvere en retslig sikkerhed. En 

evidensbaseret metode kan fungere som en tydelig ”varedeklaration”, der oplyser brugerne om 

indholdet i eksempelvis en pædagogisk praksis. Hermed formaliseres praksis og relationen til 

brugeren, hvilket kan sikre institutionens legitimitet og beskytte mod klager og måske retssager. 
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 Evidensbaseringen kan i et politisk-administrativt perspektiv sikre en hensigtsmæssig faglig og 

økonomisk effektivitet. Evidenstankegangen indeholder en forestilling om, at det er muligt at 

undersøge og sammenligne bestemte måder og metoder og efterfølgende udpege nogle som mere 

effektive end andre. Dette gør det muligt med færrest mulige ressourcer at tilbyde borgerne den 

bedste service. Samtidig sikrer den, at samfundet placerer sig bedst muligt i den globale 

konkurrence om blandt andet uddannelse, hvor institutioner som OECD, EU, IMF m.fl. laver 

internationale sammenligninger. 

 

Udover disse positioner ser vi i debatten endnu en evidensoptimistisk position: 

 Evidensbaseringen kan i et pædagogisk perspektiv sikre en høj faglighed og derved medvirke til, 

at den pædagogiske indsats på bedste vis leder frem mod de ønskede pædagogiske mål. Den 

professionelle pædagog er i denne forståelse udstyret med ”en værktøjskasse” med 

evidensbaserede metoder, som kan benyttes i praksis, der således bliver et resultat af 

videnskabelige undersøgelser med høj troværdighed og generaliserbarhed frem for personlige 

skøn og holdninger. 

 

De evidensskeptiske positioner: 

 En kritik af evidensbaseringen på dens egne videnskabelige præmisser. Positionen accepterer 

evidenstænkningens videnskabsteoretiske grundantagelser, men stiller spørgsmål til validiteten og 

relevansen af foreliggende analyser og anbefalinger. Eksempelvis kritiseres RCT-studier og andre 

systematiske metaanalyser for ikke at leve op til de krav om validitet, reliabilitet og 

generaliserbarhed, metoderne kræver. Denne kritik har ført til bestræbelser på at forfine 

undersøgelsesmetoderne eksempelvis indenfor ”School Effectiveness”-bevægelsen. 

 En mere grundlæggende videnskabsteoretisk kritik af præmisserne bag tanken om 

evidensbasering. Der er tale om en kritik af det positivistiske og naturvidenskabelige 

udgangspunkt, der ligger i intentionen om at beskrive sammenhænge med universel gyldighed og 

på baggrund af disse angive handlingsanvisninger for eksempelvis en pædagogisk praksis. 

Kritikerne peger på, at dette udgangspunkt betyder, at evidenstankegangen bliver reduktionistisk i 

forhold til pædagogisk praksis, der bygger på komplekse relationer mellem mennesker i konkrete 

kontekster og situationer. En stor del af de faktorer, der afgør om en praksis giver de ønskede 

resultater, kan ifølge dette synspunkt ikke fanges med de metoder evidenstankegangen 

indeholder.  

 En kritik af at evidenstankegangen er udtryk for en uhensigtsmæssig politisk kontrol og styring af 

forskning og af praksis. Evidenstankegangen kritiseres for at være udemokratisk blandt andet 
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fordi den fratager den professionelle muligheden for at handle på baggrund af vedkommendes 

faglige skøn i hvad der i konkrete situationer er mest fagligt, praktisk og etisk at gøre. Ligeledes 

indeholder kritikken, at evidenstankegangen eksporterer bestemte kulturelt definerede måder at 

tænke viden, læring og pædagogisk praksis fra især USA og Storbritannien til resten af verden 

(Moos m. fl.2005, s. 22-28). 

 

I det følgende vil vi uddybe to af disse positioner:  

 

Evidens kan sikre faglig og økonomisk effektivitet. 
Politisk er ambitionen med at fokusere på evidens et ønske om, at forskning skal skabe viden om, hvad 

der virker i praksis og derved være med til at sikre, at f. eks. pædagogisk arbejde giver de ønskede resul-

tater. Argumentationen for evidensbasering er, at den bedst tilgængelige viden bør være til rådighed for 

tilrettelæggelse af interventioner samt for brugere. Forskningen skal i denne forståelse udpege bestemte 

metoder – i bredere eller snævrere forstand – der, hvis de tages i anvendelse af praktikere, gør det muligt 

at nå bestemte opstillede mål. Den gode praksis trækker i denne forståelse således på videnskabeligt bevi-

selig viden, der kan udstikke de metoder, der bedst giver mulighed for at nå de ønskede resultater. Begre-

ber som ”What works” og ” Best practice” afspejler denne tankegang. 

   Fortalerne for evidensbaseret pædagogisk arbejde udfolder en retorik, hvor det at arbejde med evidens, 

dokumentation og evalueringer italesættes som et værktøj til at integrere den forskningsbaserede viden 

bedre i praksisbeslutninger. Evidens fremhæves som et element i beslutningsprocessen og fremstilles som 

et modstykke til andre mulige elementer som eksempelvis vaner og traditioner, skøn og intuition, den of-

fentlige mening og sær-interesser. (Se eksempelvis http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=248) 

   SFI- Campbell argumenterer for, at evidensbaseringen af socialt arbejde kan sikre, dels at de konkrete 

indsatser der sættes i værk beskrives, dels at målene for den sociale indsats bliver beskrevet præcist. Dette 

fremstilles som den største udfordring for de organisationer, der ønsker at arbejde evidensbaseret. Således 

beskrives den ikke evidensbaserede sociale indsats som kendetegnet ved uformulerede metoder og uklare 

mål:   

  

”Der laves mange evalueringer af sociale indsatser, men det er ikke alle, vi bliver lige kloge af. De fører 

ikke lige meget læring og øget kvalitet i den socialpolitiske indsats med sig. (…) Som udgangspunkt gæl-

der det, at jo mere uafhængige evaluatorerne er, og jo stærkere effekt-evalueringsdesign, de anvender, jo 
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større troværdighed får den endelige konklusion, og jo mere kan man reelt lære af rapporten og evalue-

ringsprocessen. Men det betyder naturligvis også en større risiko for at afsløre uvirksomme indsatser.  

Men der er hjælp at hente. Indsatser importeret fra udlandet er meget udbredte i Danmark, f.eks. kognitiv 

adfærdsterapi, multisystemisk terapi (MST), familierådslagning, familiehuse, familiekontrakter osv. Det 

betyder, at det er muligt at trække på internationale erfaringer. (…) Det bedste ville selvfølgelig være, 

hvis vi kunne kombinere de internationale erfaringer med gode danske effektstudier. Men mens vi venter 

på dem, er der god grund til at sætte sig grundigt ind i de udenlandske erfaringer, inden man udsætter 

danske sociale klienter for endnu en ny socialpolitisk indsats, hvis effekt man tror på, men ikke kender 

(http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=248). 

 

Citatet illustrerer en forestilling om, at evidensbaseringen gør op med fortidens ”overtro” og uvirksomme 

metoder og sikrer en effektiv indsats til gavn for brugerne. Citatet illustrerer også tydeligt, at der også i 

denne forestilling om evidens i forhold til social og pædagogisk arbejde tages udgangspunkt i det videns-

hieraki, der blev opstillet indenfor arbejdet med evidens på det medicinske område.  

Denne forståelse af evidens udtrykkes fra politisk og forvaltningsmæssig side på forskellige niveauer f. 

eks af Socialministeriet og Herning Kommune. Ligeledes formuleres positionen af eksempelvis tænke-

tanken Mandag Morgen (Hede og Andersen 2004). Som beskrevet udfoldes argumentationen også udfør-

ligt af SFI-Campbell og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. 

 

Evidenstankegangen er reduktionistisk i forhold til pædagogisk praksis. 
En gennemgående kritik af evidensbaseringen indenfor det pædagogiske område peger på, at kriterierne 

for sikker og relevant viden ikke umiddelbart kan overføres fra et naturvidenskabeligt område som medi-

cin til et samfundsvidenskabeligt og humanistisk område som pædagogisk arbejde. Hvor det inden for en 

positivistisk tradition giver mening at operere med kausale årsag-virkning-modeller og en forståelse af 

forholdet mellem genstand (patient/bruger) og aktør (professionsudøver) som teknisk-fagligt, peger kriti-

kerne på, at det inden for det sociale og pædagogiske område forholder sig ganske anderledes. Proble-

merne, der søges løst, og interventionerne der benyttes, betegnes som anderledes komplekse og svagt de-

finerede størrelser og relationen mellem bruger og professionsudøver beskrives som en relation mellem 

individuelle og kollektive aktører, som følger handlemønstre, der afviger fra den mekaniske kausalitet og 

ikke kan forstås som en envejspåvirkning, men som er en vekselvirkning (Karpatschof 2008, s. 59):  

 



16 

 

”Pædagogisk praksis kan imidlertid ikke forstås fyldestgørende, hvis den kun beskrives som udtryk for en 

teknisk rationalitet. Pædagogisk praksis bygger på mellemmenneskelige relationer. Det centrale er det 

menneskelige møde og den mening, mennesker skaber sammen. Evidens indenfor undervisning kan derfor 

ikke kun begrænse sig til viden om, hvilke undervisningsmetoder, der statistisk fører til hvilke mål. Evi-

densbaseret pædagogisk praksis kan ikke reduceres til et spørgsmål om at følge på forhånd definerede 

regler og rutiner. Selvom der er evidens for, at en given metode, f.eks en læseindlæringsmetode, med stor 

statistisk sandsynlighed virker, er der ingen garanti for at denne metode virker i alle sammenhænge. 

(Moos m. fl. 2005, s. 27) 

 

Skeptikerne beklager, at evidensstrømningen indenfor det pædagogiske og sociale område betoner en 

snæver evidensforståelse. Hvor der på det medicinske område lægges vægt på, at evidensbaseringen styr-

ker professionens autonomi og det professionelle skøn, har der ikke været fokus på at medtænke disse 

forhold som en del af evidensbaseret socialt og pædagogisk arbejde som det er blevet initieret oppefra 

(Olesen 2007, s. 11). Dette skaber bekymring for konsekvenserne af en evidensbasering for det pædago-

giske arbejde og de professionelles dømmekraft. Konsekvenserne fremstilles som en mulig dekvalifice-

ring og afmontering af professionsudøvernes professionalitet. 

  

”Konsekvensen af at erstatte den professionelle selvregulering med evidensbaserede 

evalueringer og forskrifter er, at man tendentielt sætter de professionelles praktiske erfaringer 

og viden over styr, samtidig med at den professionelle identifikation med og ansvarlighed for 

kvaliteten i arbejdet undermineres.” (Salling Olesen 2006, s. 24) 

  

Mere åbent peger Peter Ø. Andersen på muligheden for, at der opstår konflikt mellem 

pædagogers faglige udgangspunkt og opfattelse af kvalitet og diskursen om, at pædagogisk 

arbejde skal basere sig på sikker viden og have en videnskabelig forankring: 

  

”Indlejret i den pædagogiske faglighed ligger således et fokus på det enkelte individ, der kan 

komme i konflikt med de evidensbaserede programmers anvendelse af standardiserede modeller. 

Det kan med andre ord antages, at der eksisterer et spændingsforhold mellem det, som kunne 

kaldes pædagogikkens eget interne og ofte flertydige sprog med henblik på at støtte udvikling, 

erkendelse og læring, på den ene side, og de eksternt placerede interessenters krav om entydige 
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redegørelser, resultater og vurderinger på den anden side.” (Andersen 2005 citeret i Laugesen 

2007, s. 21) 

 

Denne skeptiske position er især fremstillet af uddannelsesforskere, men pædagoger diskuterer også, hvad 

evidenstænkningen betyder for pædagogisk praksis og autonomi. Laugesen har i sit speciale undersøgt 

debatten om evidens i Socialpædagogisk Landsforenings medlemsblad ”Socialpædagogen”. Hun ser her 

det spændingsforhold, Andersen beskriver, foldet ud og konkluderer, at de medlemmer der deltager i de-

batten afviser evidensbegrebet og vender sig mod deres fagforbund, fordi de mener, det deltager i promo-

veringen af evidensbegrebet. Evidensbegrebet opfattes af disse medlemmer som et opgør med den indivi-

duelle behandling og den relationsorienterede pædagogik og fremstilles som et begreb, der fører til tab af 

kontrol, fornuft og afvisning af tidligere tiders praksis. Laugesen har videre undersøgt holdningen til evi-

dens blandt ledere, pædagoger og medhjælpere på tre institutioner, der arbejder med udsatte børn og un-

ge. Grundlæggende ser hun den samme opfattelse af, at evidens er lig ensretning og standardisering og 

derfor en trussel mod pædagogernes opfattelse af det gode socialpædagogiske arbejde, dvs. det individ-

orienterede og relationsbaserede. Hendes undersøgelse viser dog også markante forskelle mellem infor-

manterne fra de tre institutioner. På to af institutionerne anses en formel uddannelsesbaggrund ikke som 

afgørende for mestringen af praksis, derimod vægtes personlige egenskaber. Dette udgangspunkt spiller 

også ind i forhold til brugen af teoretisk viden der ikke opfattes som nødvendigt og relevant for pædago-

gisk praksis, og evidensbegrebet vurderes derfor negativt. Anderledes forholder det sig i den sidste insti-

tution, der vægter formel uddannelse og teoretisk baggrund og som også har en mere positiv opfattelse af 

evidens. Evidenstænkningen ses som en mulighed for at bevise effekten af socialpædagogisk praksis og 

derved en måde at få anerkendt arbejdet på. Om det kan lade sig gøre at bevise effekten, er medarbejderne 

også på denne institution dog skeptiske overfor (Laugesen 2007, s. 22). 

 

Evidens baseret eller evidens informeret. Global eller lokal evidens.  
Både i den engelsk/amerikanske og danske diskussion efterlyses og præsenteres forståelser af evidens og 

evidensbaseret praksis som i højere grad end den oprindelse evidensforståelse med sit udspring i det na-

turvidenskabelige medicinske område forsøger at matche det pædagogiske felt. 

Ideen om universel gyldighed i forbindelse med pædagogisk arbejde nuanceres fra forskellig side - også 

af evidenstilhængere – som i stedet for argumenterer for en forståelse af evidens, der i højere grad opere-

rer med kriterier for gyldighed i konkrete tilfælde i en specifik kontekst.  
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   Moos m.fl. opererer med begreberne global og lokal evidens i et forsøg på at skelne mellem forståelser, 

der entydigt lægger sig i forlængelse af den oprindelige evidensforståelse indenfor det medicinske områ-

de, og forståelser der favner bredere og rummer mere kontekstuelle faktorer. 

   Lokal evidens defineres som resultat af former for videnskabelse, der sigter mod at være så sensitive 

som muligt overfor specifikke og konkrete situationelle og individuelle forhold og forskelle som muligt. I 

denne form for evidens indgår erfaringsbaseret viden. Global evidens defineres modsat som resultat af en 

videnskabelse, som ser bort fra dele af konteksten og generaliserer sine resultater over et bredere felt. Her 

medtænkes kun de faktorer, der er relevante for, om man kan sige noget om ligheder og forskelle mellem 

de undersøgte fænomener. 

   En del af den globale evidens kan defineres som ”blind evidens”, fordi den helt ser bort fra konteksten 

og generaliserer sine resultater som universelle, som man gør indenfor RCT forskningen (Moos m. fl. 

2005, s. 29). Hvor begrebet global evidens knyttes til den traditionelle evidenstænkning og derved en re-

lativ udfoldet position er det mere uklart, hvordan den lokale evidens skal opfattes, herunder hvor bredt 

den favner og hvornår evidens ophører med at være et relevant begreb.   

 

Formanden for det OECD-panel som vurderede dansk uddannelsesforskning David Hargreaves, der selv 

har spillet en central rolle i engelsk uddannelsesforskning med mål om at levere viden til evidensbaseret 

praksis i det engelske skolesystem, peger på, at i stedet for at tale om ”evidence based” praksis er det nok 

mere rigtigt at tale om ”evidence informed” praksis. Ligeledes peger Moos m.fl. på, hvordan evidensba-

seringen i bedste fald kan være med til at kvalificere det professionelle skøn ved at bidrage til at skabe et 

informeret grundlag, hvorpå de professionelle kan træffe beslutninger i forbindelse med det enkelte barn i 

den konkrete situation (Moos m.fl.2005, s. 27). 

 

Operationalisering  
Vores undersøgelse har fokus på arbejdet med evidens i pædagogisk praksis. Spørgsmålet om hvordan 

begreberne evidens og evidensbaseret praksis overhovedet kan forstås i forhold til pædagogisk arbejde er 

således helt centralt. Vores mål er ikke at give det endelige svar eller vurdere én forståelse som mere rig-

tig end andre, men derimod at afdække de forskellige forståelser vi møder og med udgangspunkt i disse 

undersøge, hvor udbredt arbejdet med evidens og evidensbaserede metoder er i tre midt- og vestjyske 

kommuner og diskutere, hvordan dette arbejde påvirker den pædagogiske praksis og dømmekraft. 
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Arbejds- og forskningsspørgsmål vedrørende evidensbegrebet 
Nedenstående spørgsmål relaterer sig til dette afsnits hovedpointe, nemlig at evidensbegrebet ikke har 

nogen entydig betydning når det benyttes i forbindelse med pædagogiske arbejde: Der eksisterer forskel-

lige forståelser af, hvornår en viden eller metode kan betegnes som evidensbaseret, ligesom der eksisterer 

forskellige forståelser af, hvad det betyder for forholdet mellem teori og praksis at arbejde med evidens. 

 

- Hvilke forståelser af evidens og evidensbaseret praksis møder vi på forskellige niveauer i vores 

undersøgelse? 

- Udtrykker disse forståelser en opfattelse af evidens som ”bevis for” eller mere bredt som ”den 

bedst mulige viden på området i øjeblikket”? 

- Møder vi forståelser, der udtrykker eller deler argumentation med nogle eller dele af de evidens-

optimistiske eller evidensskeptiske positioner?   

- Kan begreberne blind evidens, global evidens eller lokal evidens bruges til at konkretisere disse 

forståelser? 

- Kan en skelnen mellem evidensbaseret eller evidensinformeret praksis bruges til at konkretisere 

disse evidensforståelser? 
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Kapitel 2: Pædagogiske mål og pædagogisk autonomi 

af Ulla Nørtoft Thomsen 

 

Som nævnt i kapitel 1 har den pædagogiske verden mødt evidenskravene med blandede reaktio-

ner. Nogle pædagoger – ifølge vores indledende interviews og undersøgelser kunne det se ud 

som om, det særligt drejer sig om dem, der selv arbejder med evidensbaserede pædagogiske me-

toder – taler meget positivt om den evidensbaserede pædagogiks store nytteværdi, faglige profes-

sionalisme og kvalitetsbevidsthed. Andre er kritiske eller decideret modstandere af evidensbase-

ring, som man oplever som et politisk magtmisbrug, der er uforenelig med pædagogikkens iden-

titet, dens vilkår og dens opgaver. Foreningen ConCrit (Constructive Criticism) indtager sidst-

nævnte position. Den blev dannet i maj 2006 i Barcelona for at mobilisere en protest imod resul-

tat-, evidens- og kontrolorienterede pædagogiske tilgange, som man forbinder med en neoliberal 

politisk tilgang, hvis menneske- og samfundssyn man opponerer imod: ”ConCrit står for det 

konstruktive og kritiske og er et forsøg på at dæmme op for de nyliberalistiske tendenser på bør-

ne,- velfærds- og uddannelsesområdet. Ved at samle kræfterne og stimulere til netværkstænkning 

ønsker vi at sætte en anden pædagogisk og politisk dagsorden i Europa”(Concrit 2006). Under 

den krigsmetaforiske overskrift ”Modild” opfordrer to BUPL-ansatte, en rektor fra en pædago-

gisk uddannelsesinstitution samt en pædagogikforsker til deltagelse i ConCrits konference i Bar-

celona 2010 med ordene:  

”Det startede forholdsvist uskyldigt. I folkeskolen med Centrale Kundskabs- og 

Færdighedsområder, fortsatte med Klare Mål, videreførtes med detaljerede trin- 

og slutmål og er nu endt med indførelsen af test (*). I resten af uddannelsessyste-

met med næsten det samme. På daginstitutionsområdet peger indførelsen af pæda-

gogiske læreplaner i samme retning. 

 

Den danske børne – og uddannelsespolitik er i skarp trav på vej til at ændre karak-

ter, væk fra en tradition og kultur, der har indeholdt en stor grad af metode - og 

indholdsfrihed. Baseret på et medborgerrationale, hvor alle, børn såvel som voks-

ne, er individer med ret i sig selv og demokratiskdeltagende samfundsborgere. Be-

vægelsen går fra en dannelsesforestilling, der er kendetegnet ved myndighed, kri-

tiskhed og selvstændighed, til en læreanstaltstænkning, hvor færdigheder og op-

byggede kompetencer er i højsædet og hvor test afgør graden af succesfuldt tillært-

hed og fagligt terperi. 
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Der er i højere og højere grad tale om politik, der sætter pædagogikken ud af spil 

og fremmer nyliberale management- tankegange.  

 

Det er ikke kun i Danmark, at dette sker – eller er sket. OECD-undersøgelser og de 

højt profilerede PISA-undersøgelser medvirker, i globaliseringens hellige navn, til 

en stærk stigende konkurrence mellem landenes velfærds-, børne- og uddannelses-

systemer og trækker i retning af en ensliggørelse. I alle landene vækker undersø-

gelserne opsigt og bruges politisk som legitimation for at ændre den pædagogiske 

dagsorden. Også selvom især PISA-undersøgelsen herhjemme og i andre lande er 

udsat for kvalificeret kritik, der tyder på, at PISA er andet og mere end seriøst 

forskningsarbejde” (Baumann m.fl. 2006). 

 

ConCrits modstand går altså på flere forhold: 

1) At pædagogers ret til didaktisk ”metode- og indholdsfrihed” er under angreb. 2) At pædago-

gikkens professionelle autonomi er i en farlig udvikling, der ”startede uskyldigt”, men nu kræver 

vækkelse til modstand. 3) At man fra politisk side ”sætter pædagogikken ud af spil” til fordel for 

”neoliberale managementtankegange”, dvs. politisk-administrativ styring, evaluering og kontrol. 

4) At tidens dannelsespolitiske tænkning ikke tager udgangspunkt i ”individer med ret i sig selv”, 

men i samfundets, i særdeleshed erhvervslivets, krav ”i globaliseringens hellige navn”. 5) At den 

nye dannelsestænkning lægger vægt på ”ensretning” frem for en kritisk-emancipatorisk betonet 

”dannelsesforestilling, der kendetegnet ved myndighed, kritiskhed og selvstændighed”. 6) At 

forskningen ”bruges politisk som legitimation” og derved diskvalificerer sig som ”seriøs forsk-

ningsarbejde”.  

I det følgende vil jeg komme ind på ovennævnte problematikker én for én og gennem ana-

lyse af forskellige tekster og teorier prøve at formulere karakteren af de modsætninger og irrita-

tioner, der i en del af den pædagogiske verden opstår i mødet mellem evidens og den pædagogi-

ske hverdag. Formålet er at skitsere visse muligvis karakteristiske pædagogiske grundanskuelser 

og - forestillinger, selvbeskrivelser og dilemmaer, som måske kan bidrage til at belyse det pæda-

gogiske fagfelts reaktion på og håndtering af kravene om evidens. Der er i høj grad tale om en 

åbning af feltet mhp. udarbejdning af forskningsspørgsmål. Altså snarere en indledende søgen 

efter både eksplicitte og implicitte pædagogiske rationaler end en færdig afdækning og analyse. 

Forskningsspørgsmålene vil være formuleret i afslutningen af hvert delafsnit.  

Jeg vil løbende anvende den tyske sociolog Niklas Luhmanns analyser af det pædagogiske 

system, som han fremlægger det i ”Samfundets uddannelsessystem” fra 2006, der første gang 

udkom posthumt i 2002 med titlen ”Das Erziehungssystem der Gesellschaft”. Det er et værk, der 
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tilbyder et analyseapparat og et systemteoretisk blik på det pædagogiske system, som på dette 

stadie i undersøgelsen kan bidrage til at skærpe blikket for at se, hvor kritikken af den evidensba-

serede pædagogik kommer fra og hvad den er udtryk for. Terminologisk vil jeg pege på, at der 

vil blive inddraget og citeret litteratur, der taler om lærere i stedet for pædagoger og om uddan-

nelse i stedet for pædagogisk arbejde. Jeg diskuterer ikke den del af terminologien undervejs, 

men bestræber mig på at reducere misforholdet ved at fremdrage problematikker, der er relevan-

te for danske pædagogers arbejde og lade andre ligge. Jeg vil dog fremhæve, at når Luhmann ta-

ler om uddannelsessystemet (tysk Erziehungssystem), så refererer ordet Erziehung både til op-

dragelse og til uddannelse, og derfor rummer Luhmanns værk om uddannelsessystemet en lang 

række analyser, der er relevante for det pædagogiske fagfelt. 

 

Pædagogikken og den didaktiske autonomi 

Jeg vil tage udgangspunkt i ConCrits første kritiske iagttagelse: 1) At pædagogers ret til didak-

tisk ”metode- og indholdsfrihed” er under angreb. Denne metaforik vidner om, at man betragter 

sig selv som værende midt i en kamp for at forsvare sin eksklusive identitet som pædagogisk sy-

stem og sin ret til at agere autonomt inden for det uddannelses- og opdragelsesmæssige felt. For 

at komme nærmere en forståelse af, hvad der kan være på spil i mødet mellem den traditionelle, 

pædagogiske praksis og den evidensbaserede pædagogik, vil jeg i det følgende gå nærmere ind i 

Westburys karakteristik af to forskellige didaktiske traditioner og deres forskelligheder. 

Ian Westbury karakteriserer i artiklen ”Didaktik and Curriculum Studies” (Westbury 1998) 

to væsensforskellige tilgange til pædagogisk arbejde, den amerikanske curriculumtradition og 

den tyske didaktiske tradition. Begge handler om at sætte mål for det pædagogiske arbejde, at 

vælge indhold, at organisere deltagerne, at bestemme de pædagogiske metoder og processer, der 

skal føre til målet og endelig om at evaluere forløbet. Men hvor curriculumtraditionen matcher 

glimrende med en evidensbaseret tankegang, synes den didaktiske tradition i nogen grad kon-

strueret til at sky den.  

Den amerikanske Curriculum-tradition er orienteret omkring dannelsen af centrale under-

visningssystemer. Dens terminologi er ifølge Westbury præget af managementtænkning med ud-

gangspunkt i pædagogik som en serviceydelse, en målrationel tilgang til det pædagogiske felts 

”teknologier” og endelig den opfattelse, at faglige traditioner, samfundslivet og de studerende 
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selv er de tre kilder til de pædagogiske målsætninger, som således kommer til den pædagogiske 

praksis udefra og forventes videreformidlet neutralt og effektivt.  

Curriculum-traditionen er præget af sine rødder i New York i starten af 1900-tallet. New 

York havde i løbet af de foregående 50 år oplevet en 10-dobling af befolkningstallet og en vækst 

i de sociale problemer, som de hidtidige skoleordninger ikke kunne håndtere. Kernen i curricu-

lum-traditionen var altså det samfundsmæssige behov for en effektiv og sikker opdragelse eller 

dannelse af en socialt ustabil, nyurbaniseret befolkning. Følgelig lagde man vægt på ensretning 

og systematik og betragtede uddannelse som et særligt samfundsanliggende, der hidtil havde væ-

ret for ineffektivt og som nu skulle moderniseres, dvs. reformeres og styres fra et særligt ind-

sigtsfuldt og autoritativt centrum. En anden indflydelsesrig periode for curriculumtraditionen var 

20´ernes og 30´ernes udvidelse af secondary school fra at være en ren eliteuddannelse til at være 

en masseuddannelse. Også her legitimerede curriculum-traditionen sig med samfundsmæssige 

moderniseringsbehov samt behovet for nye overvejelser over indhold og metoder på basis af de 

nye elevtyper, der skulle igennem systemet. Siden satte også Sputnik-chokket i 1957 det ameri-

kanske uddannelsessystem i arbejde, i nogen grad en parallel til de danske PISA-chok i 00´erne. 

Det er altså en pædagogisk tankegang, der tager udgangspunkt i konkrete, samfundsmæssige 

problemer, som man fra politisk side gerne vil have løst.  

I curriculumtraditionen er lærere og pædagoger ideelt set systemets usynlige agenter og 

underlagt offentlighedens kontrol. De er ikke uafhængige aktører med selvdefinerede roller. De-

res professionalisme består i evnen til at gennemføre programmerne effektivt og neutralt. Ifølge 

Westbury er der desuden en tendens til at se læreren som kædens svage led, den konservative 

fejlkilde, når det kommer til implementering af moderne, effektiv pædagogik. Pædagogisk ud-

dannelse har til formål at uddanne lærerne til at anvende de mest effektive metoder til at formidle 

indholdet. ”It was and is not their task to reflect on that content” (Westbury 1998, s.53).  

Modellen nedenfor (Westbury 1998, s. 63) viser, hvordan curriculumtænkningen tager ud-

gangspunkt i systemet som den styrende del. Systemet udtænker forløbet under hensyntagen til 

den studerende og lader underviseren implementere forløbet under anvendelse af effektive meto-

der, som underviseren har tilegnet sig under uddannelsen. Det er systemet, der tager de pædago-

giske beslutninger om, hvilke programmer, der i det pågældende tilfælde er bedst egnet. Under-

viseren er en ansat, en forholdsvis mekanisk del af systemet.  
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Den tyske didaktiske tradition blev udviklet i andre rammer og adskiller sig især fra curriculum-

traditionen i synet på læreren. I den tyske tradition beskæftigede man sig fra statslig side ikke 

med metodiske overvejelser, men kun med visse indholdsmæssige rammer, som var formuleret i 

den centrale Lehrplan. Gennem licenser erhvervede de i forvejen ganske veludviklede skolenet-

værk og siden også den enkelte lærer ret til at varetage undervisningen ud fra den statslige lære-

plan. Gennem licenssystemet videreudviklede professionerne en ganske betydelig autonomi. Di-

daktiske spørgsmål om tilrettelæggelse hørte hjemme i uddannelsessystemet selv og var op til 

den professionelle lærers professionelle fortolkning af læreplanen - på linje med juristernes for-

tolkning af loven. 

I 1800-tallet kom der med det neohumanistiske uddannelsesperspektiv fokus på den per-

sonlige og særlige tilegnelse af kulturen – altså det partikulære frem for det universelle, og den 

personlige dannelse frem for den samfundsmæssige nyttemaksimering. Neohumanismen har haft 

stor gennemslagskraft i store dele af den pædagogiske tænkning og kan ifølge Westbury ses som 

en vellykket bestræbelse på at legitimere statsansatte embedsmænds autoritet som professionelle. 
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Nødvendigheden af uddannelse forankres i ideen om Bildung og den dannede personlighed. Der 

anvendes et filosofisk og etisk vokabular frem for et nyttebetonet, samfundsmæssigt rationale. 

Den tyske didaktik har altså rødder i en åndsvidenskabelig tankegang med en betydelig selvbe-

vidsthed som humanismens arvtager. Moderne didaktik er intimt forbundet med denne profes-

sionalisering ifølge Westbury. ”It is centered on the teacher as a ”professional” practitioner 

who works within, but is not directed by, the framework provided by the “text” of the lehrplan” 

(Westbury 1998:57). Det pædagogiske arbejdes professionalisme er altså ifølge Westbury ek-

splicit knyttet til den didaktiske tænkning; dens fortolkning, refleksion og udøvelsen af professi-

onel dømmekraft mhp. at udvirke et personligt og karakterdannende møde mellem den lærende 

og udvalgt stof fra læreplanen – hvis aktualisering altid må ske med henvisning til pædagogik-

kens overordnede humanistiske værdier. Udgangspunktet er ikke i læreplanen, men i det lærende 

individs dannelsesproces, der altid er forankret i en særlig pædagogisk kontekst uden for bureau-

kratiets og det politiske systems rækkevidde. Inden for den tyske, didaktiske tradition opfatter 

læreren sig følgelig som værende i besiddelse af en vidtfavnende ekspertise, der legitimerer au-

tonomi frem for bureaukratisk regulering udefra. Fordi man i egen selvforståelse udøver et sær-

ligt professionelt, pædagogisk kald i arbejdet med at fremme ophøjede humanistiske værdier, 

som er hævet over aktuelle politiske og administrative forhold, kan man ikke på ordentlig vis be-

dømmes og kontrolleres fra politisk og administrativ side. Pædagogikken må have det privilegi-

um at regulere sig selv. ”Didaktik is the institutionalized framework within which teachers and 

the profession of teaching has persued, and persues, its aspiration to a professional self-

determination based on expertise” (Westbury 1998, s. 59). Hermed er der en klar kobling mel-

lem didaktisk tænkning på den ene side og pædagogikkens bestræbelse på professionel autonomi 

på den anden side.  

Nedenstående model (Westbury 1998, s. 64) viser læreren som en sådan styrende agent. 

Læreren laver sin undervisningsplan på basis af den centrale didaktiske refleksion, der orienterer 

sig efter den studerende og stoffet og efter relationen imellem dem, altså den individuelle dan-

nelsesproces. Her står den samfundsmæssige omverden (miljøet) ikke i centrum som målestok 

for, hvilke uddannelsesmæssige valg, der er passende. I stedet medreflekteres omverden af un-

derviseren som en ydre ramme for hans primære forpligtelse, nemlig dannelsespotentialet og 

dannelsesprocessen.  
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Kampen for at bevare systemets mulighed for selvstyring og selvstændighed, er hos Luhmann re-

lateret til begrebet autopoiesis, dvs. selvskabelse. Begrebet angiver, at systemet selv konstruerer 

sin identitet, sine mål og sine midler og opererer i verden ud fra sine egne systeminterne begrun-

delser og forestillinger (Luhmann 2000). Man kæmper for sin eksklusive licens til at udøve pæ-

dagogisk ekspertise, og man gør det ud fra systeminterne begrundelser og målsætninger. Uden 

denne autopoiesis, uden egne værdier og uden egne mål eksisterer det pædagogiske system sim-

pelthen ikke. Omvendt kan man forestille sig situationer, hvor pædagogens eller lærerens rolle 

bliver meget dominerende og enerådig og kommer til at savne indsigt i og forståelse for andre 

systemers perspektiver og for sin egen position i helheden. Det kan fx være, at der er politiske 

ønsker om at få uddannet og opdraget almuen, mens pædagogen hellere vil lade børnene have fri 

leg og professoren hellere vil forske i Shakespeare. Når det politiske system ændrer uddannelses-

systemets vilkår gennem lov- eller pengestrøm (Geld und Gesetz), må det pædagogiske system 
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derfor igennem et ganske irriterende realitetstjek, hvor det genopdager sin omverdensafhængig-

hed. Curriculummodellen og den tyske didaktiske model befinder sig i hver sin ende af autono-

miskalaen, hvilket må give de to modeller to meget forskellige selv- og omverdensopfattelser. 

 

Forskningsspørgsmål vedr. pædagogikken og den didaktiske autonomi:  

 I hvilken grad oplever pædagogerne, at den evidensbaserede pædagogik generelt fratager 

dem didaktisk autonomi? Hvad er det i så fald mere præcist, de oplever at miste? For 

hvem er det et problem? 

 Er alle evidensbaserede programmer støbt efter curriculum-modellen, eller kan man ana-

lytisk operere med en skala, hvor nogle evidensbaserede tilgange ligger meget tæt på cur-

riculum-modellen og andre evt. ligger lidt tættere på den tyske didaktiske model? Hvad 

betyder placeringen på skalaen i så fald for pædagogens arbejde med de pågældende mo-

deller? 

 Hvordan harmonerer pædagogernes faglige selvforståelse med de to modeller? Hvilken 

foretrækker de at arbejde efter og hvorfor? Hvilke fordele og ulemper har de to forskelli-

ge tilgange? 

  

Pædagogikken og den professionelle autonomi 

Jeg vil nu se nærmere på ConCrits anden iagttagelse, nemlig 2) At pædagogikkens professionelle 

autonomi er i en farlig udvikling, der ”startede uskyldigt”, men nu kræver vækkelse til modstand. 

Denne iagttagelse ligger i forlængelse af den foregående og kan ses som en reaktion på rørelser i 

det omverdensforhold, der er skitseret i det foregående.  

Ifølge Luhmann går professionalisering altid hånd i hånd med den moderne uddifferentie-

ring i funktionssystemer med hver deres egne rationaler, der er løsrevet fra et overordnet -  fx re-

ligiøst – diktat (Luhmann 2006, s. 136). Uddannelsessystemet har ifølge Luhmann fået rådighed 

over et særligt objekt, som der er opnået konsensus om, at det skal have forstand på, nemlig bar-

net eller livsforløbet. Gennem sin særlige viden legitimerer systemet over for omverden, at det 

får et vist råderum, altså en vis professionel autonomi. Historisk set begynder professionaliserin-

gen ifølge Luhmann da også, idet læreren ”selv fremtræder med pædagogiske ambitioner og 

hævder at være og kunne mere end blot husets håndlanger” (Luhmann 2006, s. 88). Udgangs-

punktet er, at læreren ”ikke er børnenes far”, dvs. ikke uden videre har en særlig, naturlig ret til 

at opdrage. Han har kun sin gode hensigt og må kunne begrunde, hvad han gør. ”Derfor er ud-
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dannelsessystemet nu, og først nu, henvist til selvdisciplinering – til selvorganisering, metodik og 

selvbevidsthed hos pædagogerne” (Luhmann 2006, s. 88). Den gode hensigt om at hjælpe ”tjener 

som symbol for en differentieringsproces, der frembringer en systemdannelse af en ny art” 

(Luhmann 2006,s. 88). Selvom Luhmann taler om det uddifferentierede uddannelsessystems hi-

storiske begyndelse, peger han på en generel usikkerhed, som ligger i kernen af den professionel-

le sikkerhed. Professionelle opdragere er nødt til at opdrage ekstra godt, fordi de egentlig ikke 

har ret til at opdrage. Denne ekstra viden og denne ekstra gode hensigt forandrer styrkeforholdet 

mellem læreren og husfaderen. Husfaderen bør have tillid, anerkende pædagogens forehavende 

og give råderum, hvilket er det samme som at anerkende lærerens professionalisme. 

Ligesom ConCrit, udviser også pædagogernes fagforening, BUPL, stor interesse for pæda-

gogernes professionelle autonomi, altså den pædagogiske professions ret til en høj grad af selv-

styring. BUPL har formuleret 10 målsætninger, hvormed de ønsker at markere skiftet fra kun at 

være en fagforening til også at være en professionsforening. De første fire mål omhandler ekspli-

cit den professionelle didaktiske tænkning. ”BUPL skal arbejde for: 

 

1. At pædagoger har ansvaret for planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af 

det pædagogiske arbejde. 

2. At pædagoger har metodefrihed og –ansvar i planlægning, gennemførelse, evaluering og 

udvikling af det pædagogiske arbejde. 

3. At politiske mål for det pædagogiske arbejde tager afsæt i pædagogprofessionens viden. 

4. At der er mere tid til det pædagogiske arbejde, herunder planlægning, gennemførelse, 

evaluering og udvikling” (BUPL 2008).
 
 

 

Herefter følger fire pinde med mål, der vedrører uddannelseskvalitet og viden, dvs. netop den 

pædagogiske professionalismes basis i en eksklusiv ekspertise, som ifølge Luhmann er det, der 

legitimerer pædagogikkens autonomi (Luhmann 2006, s. 173-174). Funktionssystemernes auto-

nomi opnås netop gennem ”kapringen” af et genstandsfelt, som den pågældende profession ar-

gumenterer for at have særlig viden om, for pædagogikkens vedkommende barnet eller livsforlø-

bet. Kun én pind handler om løn, ligesom én pind handler om BUPL´s interne organisering. 

BUPL arbejder altså målbevidst netop på at styrke pædagogikkens professionalisme og autono-

mi.  
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BUPL understreger, at det at arbejde inden for det, som vi ud fra Westburys skelnen kan identifi-

cere som en tysk, didaktisk model, er en professionsgevinst, som ikke kun handler om effektiv 

løsning af opgaverne, men også om professionsudøvernes ære. Således hedder det om mål 1: 

”Målsætningen præciserer, at det ikke alene er gennemførelsen af det pædagogiske arbejde, pæ-

dagoger har ansvaret for. Det er også planlægningen, evalueringen og udviklingen. Dette er af-

gørende vigtigt, idet det pædagogiske arbejde er mere end selve gennemførelsen - og fordi re-

spekt og anerkendelse meget ofte knytter sig til andet end selve gennemførelsen” (ibid.). Her si-

ger BUPL egentlig nej tak til den amerikanske curriculummodel som den er skitseret i det fore-

gående. Om mål 2 hedder det, at det drejer sig om at ”sikre pædagogernes autonomi” (ibid.). 

Hvor mål nr. 2 ifølge BUPL handler om autonomi i arbejdet, handler BUPLs mål nr. 3 om auto-

nomi ”over arbejdet” (ibid.): ”BUPL skal sikre, at politiske mål for det pædagogiske arbejde og 

nye tiltag tager afsæt i pædagogprofessionens viden” (ibid.). BUPL ønsket altså at ”fodre” poli-

tiske beslutninger, så de baseres på pædagogisk viden. Men så bliver formuleringen lidt skarpere: 

”BUPL skal samtidig sikre, at disse nye tiltag indføres med det formål at udvikle frem for at kon-

trollere. Pædagogers faglighed retter sig mod omsorg, dannelse, socialisering og læring - ikke 

kontrol” (ibid.). Man sporer en vis ambivalens i forhold til den politiske styring. På den ene side 

anerkender man, at nye tiltag besluttes politisk og kan være med til at sætte fokus på det pæda-

gogiske arbejde, men på den anden side indfører man en skelnen mellem politiske beslutninger 

med udviklingsformål og politiske beslutninger med kontrolformål. Sidstnævnte er uønskede, 

fordi de angiveligt er i modstrid med pædagogers faglighed. Det er dog ikke klart, hvad det mere 

præcist er, der strider mod ”pædagogers faglighed” – det at udøve kontrol over for brugergrup-

perne (hvad ovenstående citats sidste sætning peger i retning af) eller det selv at blive kontrolle-

ret udefra (hvad formuleringen ”autonomi over arbejdet” kunne tyde på). Måske lader denne 

indstilling sig forklare ved at se den som et udtryk for en didaktisk tænkning, hvor ønsket om 

professionel autonomi går hånd i hånd med en variant af den humanistiske dannelsestanke. Man 

bryder sig ikke om kun at være et led i en politisk styret biopolitisk tandhjulsmekanisme, hvor 

det politiske system driver den pædagogiske profession, der igen driver brugerne: 
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En anden forklaring kunne være, at BUPL udtrykker irritation over netop et af de ”realitetstjek”, 

jeg nævnte i det foregående afsnit, hvor ”kontrakten” mellem det pædagogiske system og det po-

litiske system genforhandles, hvor afhængighederne og de strukturelle koblinger blottes, og hvor 

der opstår irritation og pres fra begge sider. Politisk kontrol med de offentligt finansierede pæda-

gogiske institutioner vil man normalt betragte som en basal del af de demokratiske spilleregler. I 

det perspektiv er dele af den pædagogiske profession i en proces, hvor de genopdager pædago-

gikkens økonomiske og politiske omverdensbetingelser – men altså noget modvilligt og under 

protest. Ifølge Luhmanns systemlogik kan den slags se politisk mærkværdigt ud udefra, men in-

defra er det et helt naturligt perspektiv. Groft sagt: Pædagogikken kan kun anerkende pædagogi-

ske begrundelser. Og pædagogisk er der ingen grund til, at politikere kontrollerer med henblik på 

politisk kontrol, men al mulig grund til at pædagoger kontrollerer med henblik på pædagogisk 

udvikling. 

Med udgangspunkt i den gode hensigt ”indledes en vækstproces, som samfundet ikke læn-

gere kan kontrollere” ( Luhmann, s. 147). Uddannelsesforløb bliver længere og dækker stadig 

flere områder af livet og samfundslivet, alt sammen styret af den gode hensigt. Denne vækst fin-

der ifølge Luhmann kun sin grænse i penge, en grænse, der imidlertid ikke kan legitimeres pæ-

dagogisk. Dermed har det pædagogiske system altid uopfyldte ønsker og altid grund til klage. 

Paradoksalt nok bliver professionalismen altså på én gang en god grund til at lytte og en god 

grund til ikke at lytte. 
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Forskningsspørgsmål vedr. pædagogik og professionalisering:  

 Det ligger tilsyneladende dele af det pædagogiske system meget på sinde at bevare 

og styrke sin professions ”licenser”. Hvad betyder det for pædagogikkens møde 

med evidensbølgen? Er der forskellige grupperinger og reaktioner? 

 Oplever pædagoger, at evidensbaseret pædagogik er en del af et politisk pres? 

 Oplever pædagoger, der arbejder med evidensbaseret pædagogik, styrkelse eller 

svækkelse af deres professionalisme herigennem? Hvordan? 

Pædagogikkens møde med ”managementkultur” og eksterne evalueringer 

Jeg vil nu gå videre til ConCrits tredje kritiske iagttagelse: 3) At man fra politisk side ”sætter 

pædagogikken ud af spil” til fordel for ”neoliberale managementtankegange”, dvs. politisk-

administrativ styring, evaluering og kontrol. I BUPL´s ”Evalueringsprincipper – principper for 

forhandling af kommunernes evalueringspolitikker” lyder det: ”Pædagoger har gennem deres 

uddannelse og i praksis oparbejdet en høj grad af faglig viden og erfaring om det arbejde, de 

udfører. Det betyder, at en kommunal evalueringspolitik bør anerkende pædagogers ret til en høj 

grad af professionsfaglig kompetence til at evaluere pædagogisk arbejde. Herunder at der i for-

bindelse med en evalueringspolitik er en høj grad af autonomi til at tilrettelægge, gennemføre og 

følge op på den pædagogiske praksis under hensynstagen til børn, unge, personale og rammerne 

for arbejdets udførelse. Krav om evalueringer skal kunne forstås, være vedkommende og give 

god mening for den enkelte pædagog. Evalueringer af det pædagogiske arbejde bør derfor tage 

udgangspunkt i en pædagogisk logik, der fremmer den fortsatte udvikling af det pædagogiske ar-

bejde. Det er væsentligt, at der lægges op til et bredt syn på evalueringer og at udvikling af for-

slag til metoder og udvælgelseskriterier sker tæt på den pædagogiske praksis” (BUPL 2006). 

Pædagogisk arbejde ønsket evalueret ud fra praktiske pædagogers lokalt foretrukne metoder og 

kriterier. Det bærende argument er et rettighedsargument, der er baseret på, at pædagogers kom-

petence bør give dem en ”ret” til selv at forestå evalueringer eller alternativt kunne forlige sig – 

se en mening i – evalueringerne mhp. at kunne anvende dem til at kunne dygtiggøre sig.  

Men hvordan harmonerer evidenspædagogikkens eksterne evalueringer med det, BUPL 

ovenfor kalder ”pædagogisk logik”? I pædagogiske dagtilbud opfattes rigtig dokumentation ikke 

som administrativ dokumentation (politisk pålagt indberetning/beskrivelse af institutionelle for-

hold mhp. styring), men som pædagogisk dokumentation (af pædagogiske tiltag og processer) 
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(Danmarks Evalueringsinstitut 2007, s. 7). Inden for den pædagogiske dokumentation skelner 

man mellem beskrivende dokumentation (time in) og reflekterende dokumentation (time out). 

Time in dokumentation er formidlende i sit sigte og rettet mod forældre og andre eksterne grup-

per mhp. at dokumentere pædagogiske aktiviteter. Time out dokumentation er reflekterende i sit 

sigte og rettet mod personalet selv mhp. pædagogisk analyse og udvikling. En tredje type af pæ-

dagogisk dokumentation er ikke dokumentation af praksis, men dokumentation i praksis, der er 

rettet mod brugerne selv og indgår som en del af aktiviteterne: 

 

 

 

Den pædagogiske professions begreber om dokumentation svarer ikke til det videnskabelige be-

greb om dokumentation, hvor ideel dokumentation er tilvejebringelse af evidens (proof), der kan 

styrke eller svække en påstand.  

Haslund-Christensens jubilæumsbog ”Det nytter – om vilde unge og det sociale arbejde i 

Den Gule Flyver” (Haslund-Christensen 2002) er et eksempel på et dokumentationsarbejde, der 

både formidler det pædagogiske arbejde udadtil, anvender dokumentation i form af billeder som 

en del af de pædagogiske aktiviteter og samtidig opsamler refleksion over det pædagogiske ar-

bejde, der foregår mhp. udviklingen af dette arbejde. Alligevel forbliver titlen ”Det nytter” i høj 

grad et postulat. En håndfuld unge er afbilledet og fortæller om deres liv før og nu, men der er 

ingen metodiske overvejelser over, hvorvidt disse unges udvikling er repræsentativ for de unge, 

man arbejder med eller hvorvidt det er Flyveren, der er årsagen til deres udvikling. Der er heller 

ikke angivet nogen egentlige mål eller kriterier for succes. Det er flere steder meget uklart, hvori 

succeen består. Alt i alt dumper bogens postulat om, at det nytter, fælt på en videnskabelig skala, 

og det skal måske også snarere forstås som en pædagogisk selvbeskrivelse, der gengiver Den gu-

le Flyver som en institution, hvor man aldrig giver op og altid holder fast i, at alle mennesker er 

værdifulde og har potentiale for at leve et ikke nærmere defineret godt liv. Pædagogikken og vi-
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denskaben taler ikke samme sprog. Noget taler for, at en tilsvarende bog med titlen ”Det nytter 

ikke” for en pædagogisk betragtning ville blive opfattet som om, der stod ”Det er lige meget”. 

Her er nok en vanskelighed i forholdet mellem pædagogikken og evidensen. 

 SFI-Campbell definerer effekt som ”den forskel, en indsats gør for en person, set i forhold 

til hvordan personen ville have haft det, hvis personen ikke havde modtaget den sociale indsats” 

(SFI-Cambell). Man kan altså ikke dokumentere en effekt uden at leve op til betydelige metodi-

ske krav. Eigil Boll Hansen fra Anvendt Kommunalforskning har undersøgt kommunernes ar-

bejde med at dokumentere indsatsen. Selvom der er stor fokus på at dokumentere, er der stadig 

ikke den store klarhed over, om indsatserne rent faktisk virker. Kommunerne måler inputtet, pro-

cessen, serviceoutputtet og også brugergruppens vurderinger, men man forsømmer i høj grad at 

måle den egentlige effekt (Hansen 2008). Man sammenblander procesmål og effektmål. Det vil 

sige, at der er tendens til, at kommunerne måler sig selv på, om bestræbelserne eller processen 

realiseres, ikke på, om der er effekt af anstrengelserne. Man kan fx, at man har lektiecafeer, men 

ikke om de hjælper. Processen bliver et mål i sig selv, og man forsømmer at klargøre forholdet 

mellem input og effekt.  

Rambøll Management peger i sin undersøgelse af integrationsindsatsen i Københavns 

kommune på nogle af de samme forhold. Der mangler definitioner af, hvad integration er, hvor-

for der er uklarhed over, hvad målet for indsatserne er. Projektevalueringerne er ofte fokuserede 

på aktivitetsmål frem for resultatmål, hvorved aktiviteterne i sig kommer til at fungere som suc-

ceskriterium, mens ingen egentlig ved, om det hele har nogen effekt (Københavns Kommune og 

Rambøll Management 2006). Rambøll Management har lavet denne figur over forandringsteorier 

fra input til effekt, hvor forandringsteorien er projektets bærende begrundelse for, hvordan en gi-

ven indsats skal føre frem mod en ønsket effekt (Københavns Kommune og Rambøll Manage-

ment 2006, s. 29):  

 

Umiddelbart relaterer Rambølls model godt til den pædagogiske professions diskurs, fordi den 

åbner op for ikke helt mekanisk forbindelse mellem aktivitet og effekt. Her er plads til mere 

langsigtede udviklingsperspektiver og der er taget højde for, at der arbejdes gennem bløde del-

mål.    Samtidig forpligter modellen den pædagogiske profession på ikke bare at postulere en 

fremtidig effekt, men også sandsynliggøre, at den postulerede sammenhæng fra input til effekt 
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eksisterer. Ifølge Rambøll har man ofte kun gjort sig vage forestillinger om, hvordan aktiviteter-

ne skal føre frem til de angivne mål. Med Rambølls termer er der altså ofte indvævet en meget 

implicit og udokumenteret forandringsteori i udviklingsprojekterne.  

Nedenstående model blev herefter anvendt i en vejledning i et forsøg på at styrke integrati-

onsindsatsens årsags-/virkningslogik (Københavns Kommune 2006, s. 10):  

 

  

 

I midten ser man processen fra ressourcer til mål. Spørgsmålene i den venstre spalte tager ud-

gangspunkt i de givne ressourcer og er en hjælp til hele vejen igennem at opnå den maksimale 
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anvendelse af ressourcerne mhp. at nå målet. Spørgsmålene i den højre spalte skal læses nedefra 

og besvares mhp. at skabe klarhed over årsag-/virkningsforholdene. Man tager udgangspunkt i 

målene forneden. Fører de ønskede effekter til de ønskede mål? Har de planlagte resultater de 

ønskede effekter? Fører de planlægte aktiviteter til de ønskede resultater osv.? 

Det er klart, at det pædagogiske arbejde er langt mere komplekst end en sådan lineær mo-

del lader forstå. Men man kommer ikke udenom, at det er problematisk, hvis pædagogikken på 

én gang vil postulere en effekt og samtidig ikke vil forklare omverden, hvorfor denne effekt er 

sandsynlig. Modellen kan være med til at åbne op for en analyse af, hvordan pædagogikken for-

står og beregner sine egne effekter.  

Eftersom det pædagogiske dokumentationsarbejde som ovenfor beskrevet er rettet mod de 

aktiviteter, der foregår i institutionen, er det også primært rettet mod input, proces, output samt 

evt. tilfredshedsundersøgelser rettet mod målgruppen (fx ”Var turen til Sverige god for din inte-

gration?”). Når man internt i pædagogiske institutioner måler på effekt, anvendes typisk ikke sto-

re lodtrækningsforsøg og systematisk kontrol for andre påvirkninger. Det betyder, at det pæda-

gogiske dokumentationsarbejde ikke når ret højt op på SFI Campbells evidensstige, der går fra 1) 

effektmålinger over 2) før- og eftermålinger og 3) studier, der eksplicit kontrollerer for andre på-

virkninger til 4) lodtrækningsforsøg og andre eksperimentelle studier og endelig 5) systematiske 

forskningsoversigter (SFI-Cambell). Effektmålingerne i institutionerne kan sagtens være så usy-

stematiske, at de end ikke når op på evidensstigens første trin. 

Den opfattelse af evaluering, som BUPL taler for i det foregående, svarer ganske godt til 

det, som Peter Dahler-Larsen kalder ”den romantiske myte om selvevaluering”, og som han 

sammenfatter i følgende skema (Dahler-Larsen, s. 31): 
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Det afgørende ved den romantiske myte om selvevaluering er, at den opfatter evalueringsgen-

standen som unik og partikulær. Ifølge myten gør man den uret, når man udsætter den for store 

kvantitative evalueringer, hvor man måler på få, enkle parametre (fx ”Har de en ren straffeattest 

eller ej”). Ifølge myten findes der ikke generelle metoder, mål og kriterier, fordi evalueringsgen-

standen er for kompleks. Tilgangen er hermeneutisk forstående mere end den er naturvidenska-

beligt beskrivende. Det gælder ikke om at fremtvinge og kontrollere. Det gælder om at inspirere 

og assistere. Ifølge myten opfatter man desuden sin lokale selvbestemmelse som vigtigere end 
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sin objektive effektivitet. Det er selvfølgelig en større diskussion at finde frem til, hvor myten 

har ret, og hvor den tager fejl. Men det forbliver en gåde, hvorfor en sådan tilgang, som angive-

ligt kender sin genstand så godt og som arbejder med så professionel dømmekraft i så komplekse 

situationer og som er så sikker på bedst at vide, hvad der skal til, ser det som så stor en udfor-

dring og irritation at skulle levere de relativt enkle resultater, som ville tilfredsstille en ekstern, 

kvantitativ evaluering. 

Pædagogikkens omkostningseffektivitet, altså forholdet mellem økonomisk udgift og ef-

fekt, er ikke nødvendigvis af høj prioritet. Nogle pædagogiske indsatser er ifølge deres natur bå-

de bekostelige og vanskelige at gennemføre med succes, men det gør ikke opgaverne mindre væ-

sentlige fra en pædagogisk optik, hvis man skal tro Luhmanns karakteristik af, hvordan det pæ-

dagogiske system ikke selv evner at sætte økonomiske grænser for sig selv. Hvad angår forholdet 

mellem ressourceinput og effekt, kan der være en tendens til, at man inden for det pædagogiske 

og sociale område opererer med et regnestykke, som legitimerer nogle meget elastiske krav til 

effektivitet. Således lyder de afsluttende ord fx i en udredningsrapport vedr. ungdomskriminali-

tet: "En nylig svensk beregning, der ganske vist ikke specifikt angår lovovertrædere, men gene-

relt udsatte børn og unge med fremtidig risiko for misbrug, psykisk sygdom og langvarig ar-

bejdsløshed, viser, at hvis en præventiv indsats over for 800 børn ville have en effekt på bare ét 

af børnene, ville afkastet af den præventive indsats alligevel være på 336 pct" (Clausen, Djurhus 

og Kyvsgaard 2009, s. 142). Der opereres her med en ret alternativ og fantastisk beregningsmo-

deller, der kan bidrage til effektforvirringen og uenigheden om, hvilke indsatser, der er gode, og 

hvilke indsatser (om nogen), der må karakteriseres som dårlige. 

Luhmann tegner et hårdt billede af, at det pædagogiske system er vant til fiaskoer og lever 

fint med dem. Idet man baserer sig på den pædagogiske grundide om, at der altid er noget at gø-

re, arbejder man ud fra en energisk insisteren på, at uligheder og vanskeligheder er ”temporære 

og kontingente og altså korrigerbare” (Luhmann 2006: 150). Den tanke, at forhold, der hidrører 

fra naturen eller socialisationen betyder, at der intet er at stille op fra uddannelsessystemets side, 

lader sig ikke tænke. Der er altid håb. Individet er ikke, hvad det er, når man ser på det med den 

gode hensigt om at uddanne. Med udgangspunkt i dette ”selvskabte paradoks” (Luhmann 2006, 

s.152) er der for uddannelsessystemet ikke andet at gøre end at fortsætte, uanset om det lykkes 

eller ej. Enhver summativ, ekstern evaluering rummer en mikroskopisk fornærmelse af den pæ-

dagogiske selvforståelse af at være undervejs og behøve tid.  
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Forskningsspørgsmål vedr. pædagogikkens møde med managementkultur og eksterne evaluerin-

ger:  

 Hvordan forholder pædagoger – med eller uden erfaring med evidensbaseret pædagogik – 

sig til årsag-/virkningsteorier og målrettet ”jagt” på effekt? 

 Hvordan ønsker de, at den politiske og videnskabelige omverden skal forholde sig til det 

pædagogiske arbejde, herunder dokumentationen og evalueringen, og med hvilken be-

grundelse?  

 Oplever pædagoger konflikt mellem forskellige systemperspektiver (politiske, admini-

strative, pædagogiske)? 

 Oplever pædagoger, at deres arbejde har effekter, som ikke kan måles objektivt? Hvilke? 

  

Pædagogikken og den samfundsmæssige kompatibilitet 

Vi er nu nået frem til den fjerde af ConCrits kritiske iagtttagelser: 4) At tidens dannelsestænk-

ning ikke tager udgangspunkt i ”individer med ret i sig selv”, men i samfundets, i særdeleshed 

erhvervslivets, krav ”i globaliseringens hellige navn”. Ifølge Luhmann er pædagogik i udgangs-

punktet en ”intentionel aktivitet, som bestræber sig på at udvikle menneskers færdigheder og 

forøge deres sociale tilslutningsevner” (Luhmann 2006, s.43). Udgangspunktet er altså i indivi-

det, hvis færdigheder skal udvikles. Men uddannelsen tager retning ud i samfundet, hvis funktio-

nelt uddifferentierede systemer individer tilslutter sig på forskellige måder, idet de får arbejde, 

knytter venskaber, stifter familie osv. Uddannelse øger de sociale tilslutningsmuligheder. Man 

kan kritisere dette forhold som ”tilpasning”, men man kan også lægge fokus på det individuelle 

perspektiv, at uddannelse øger individets egenkompleksitet, eller man kan lægge vægt på det so-

ciale perspektiv, at uddannelse ”øger muligheden for at forestille sig, hvad der foregår i andres 

hoveder” (Luhmann 2006, s.106). Man får større horisont og bedre fortolkningsmuligheder. Ud-

dannelse er hermed ”dannelse” ifølge Luhmann (Luhmann 2006, s. 106). Den viden, man er-

hverver sig, udvider individernes aktionsradius (Luhmann 2006, s.124), og individet er selv præ-

get af en structural drift til at vælge relevante og anvendelige tilstande. Man gør det for at kom-

me til rette med samfundet, og man socialiserer altid sig selv (Luhmann 2006, s.79). I Luhmanns 

optik ophæves den tilsyneladende modsætning mellem den individorienterede og den samfunds-

orienterede pædagogik, fordi det er i individets egen interesse at kunne håndtere sin omverden og 

begå sig i den. Hvordan skal man så forstå ConCrits modstand mod at underlægge sig erhvervs-

mæssige eller politiske dannelseskrav?  
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I forhold til den kompetencegivende del af uddannelsessystemet sætter den økonomiske realitet 

sig igennem som en pædagogisk diskussion af, hvorvidt de unge bedst sikres beskæftigelse - 

gennem mere generalisering eller gennem mere specialisering. Den politiske realitet sætter sig 

tilsvarende indirekte igennem som en pædagogisk diskussion af, hvorvidt pædagogikkens mål er 

det konservative, at ”sørge for strukturel kompatibilitet mellem menneske og samfund” eller det 

progressive, at ”ændre samfundet ved at påvirke menneskene” (Luhmann 2006, s. 47). På den 

måde bevarer uddannelsessystemet koblingen med og balancen i forhold til sine omgivelser uden 

at give køb på at træffe egne beslutninger. Omsætter vi nu disse generelle forhold for uddannel-

sessystemet til pædagogfaget, er det iøjnefaldende, at der ikke er nogen direkte feed back fra er-

hvervslivet til fx SFH´erne, ligesom der heller ikke falder en klar og promte reaktion fra politisk 

side á la ”Den sidste sending passer ikke ind i vores samfund!” Rammerne er lagt i lovgivningen, 

ifølge hvilken pædagogerne bla. skal fremme børns ”trivsel, sundhed, udvikling og læring”; ”fo-

rebygge negativ social arv og eksklusion”, ”understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og 

selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst”, ”give børn medbestemmelse, 

medansvar og forståelse for demokrati” og ”udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i 

forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund” (Dagtil-

budsloven,§7). Det er bløde mål, måske bare hensigtserklæringer, med en bred fortolkningsram-

me, og det er vanskeligt at måle på dem. Det pædagogiske systems omverdensafhængighed er 

altså her under ”normale” omstændigheder ret utydelig, kompleks og langsigtet. Det kan selvføl-

gelig altid vise sig, at man varetog dannelsesarbejdet uhensigtsmæssigt. Men først langt senere. 

Og der vil være mange andre faktorer, der spiller ind og kan tjene som alternativ forklaring på fi-

askoen, herunder individets frihed til at undslippe pædagogiske bestræbelser. 

Den pædagogfaglige del af det pædagogiske system er altså relativt uvant med at opdrage 

til tilpasning i forhold til fx det politiske, de økonomiske eller for den sags skyld det religiøse sy-

stem. Evidensbaseret pædagogik er ofte valgt ud fra politisk fokus på aktuelle problemer, som 

man beder det pædagogiske system om at løse. Derved kan de for et kritisk blik få et skær af 

manglende pædagogisk selvstyring og af fremmeddikteret tilpasningstvang. Det pædagogiske 

system er ikke vant til at tænke på sig selv som nogle, der opdrager børn og unge for at servicere 

fx økonomiske, politiske og juridiske systemer.  

Men der er også et andet element på spil vedr. omverdenskompatibilitet, nemlig det pæda-

gogiske systems evne til i det hele taget at arbejde sikkert på konkrete mål uden at bestræbelser-
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ne svækkes af pædagogernes bevidsthed om deres egne måls kontingens. Durkheim formulerer i 

Opdragelse, uddannelse og sociologi nogle konservative pædagogiske mål, nemlig de ”ideer, fø-

lelser og vaner”, ”som opdragelsen uden forskel må indprente i alle børn” (Durkheim 1975, s. 

38), både af hensyn til samfundets sammenhængskraft og af hensyn til individernes muligheder 

for at kunne begå sig: ”Der er skikke, som vi er nødt til at underordne os; hvis vi afviger for me-

get fra dem, vil det hævne sig på vore børn” (Durkheim 1975, s. 35). Durkheim forsøger her at 

give pædagogikken et moralsk rygstød over for en kontingensbevidsthed, der gør den usikker og 

famlende. Læreren må have moralsk autoritet: ”Hvad der frem for alt er vigtigt, er, at læreren 

virkelig i sig selv føler den myndighed, som han har til opgave at videregive en fornemmelse af. 

[…] Og hvor får han den så fra? […] Det er ikke udefra, at læreren kan hente sin myndighed; 

den kan kun komme til ham gennem en indre tro. Han må tro, formentlig ikke på sig, ikke på sin 

intelligens´ overlegne egenskaber, men på sin gerning og på denne gernings betydningsfuldhed. 

Det, der giver præsten den myndighed, som så beredvilligt tillægges hans ord, er de høje tanker, 

han selv gør sig om sit kald; thi han taler i den guds navn, som han tror på, som han føler sig 

nærmere til end til sine medmennesker. Den læge lærer kan og bør være i besiddelse af noget af 

denne følelse. Også han er repræsentant for en stor moralsk autoritet, som er højere end han 

selv; det er samfundet. Ligesom præsten er sin guds fortolker, således er læreren fortolkeren af 

sin tids og sit lands store moralske ideer” (Durkheim 1975:57-58). Ifølge Durkheim kan læreren 

altså ikke stille meget op, hvis hans mål ikke har ydre forankring i omverden. 

Heroverfor tager meget nyere pædagogik i stedet udgangspunkt i relationen mellem pæda-

gog og barn/ung. Denne relations forbindelse til omverden er knapt så veldefineret og kan endda 

give sig udslag i loyalitetsvanskeligheder. Således lyder det fra Socialpædagogernes Landsfor-

ening: ”Forandringsperspektivet har to sider. På den ene side, at socialpædagoger hjælper det 

enkelte menneske til at realisere sit værdifulde potentiale som menneske og samfundsborger. På 

den anden side, at socialpædagoger arbejder for at ændre de vilkår i samfundet, der hindrer det 

enkelte menneske i at realisere sit potentiale som menneske og som samfundsborger” (Socialpæ-

dagogernes Landsforening 2005, s. 6). Også BUPL arbejder i skrivende stund på et etisk grund-

lag, hvor pædagoger omtales som ”børnenes advokater” (BUPL 2010, s. 8), og hvor dilemmaet 

mellem hensynet til barnet/den unge og hensynet til politiske love løses ved etisk at forpligte 

pædagogen på at ”bruge sin professionelle viden i den offentlige debat og derved gøre opmærk-

som på social uretfærdighed og forringede vilkår for børn og unge omtales” (BUPL 2010, s.10). 

I begge skrifter er det i høj grad barnet/den unge, der er omdrejningspunktet for pædagogens eti-
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ske forpligtelse. En regulær afretning af et utilpasset individ efter ordre fra det etablerede sam-

fund er ikke noget, man umiddelbart finder støtte til.  

Ifølge Durkheim er det statens opgave ”til stadighed at minde læreren om de ideer og den 

følelsesmæssige indstilling, som må indprentes barnet for at tilpasse det i det miljø, hvori det 

skal leve” (Durkheim 1975:49). ConCrit ville næppe være enig. ConCrit kredser netop omkring 

konservativ tilpasningspædagogik som den problematiske kerne i den evidensbaserede pædago-

gik. Får sådanne pædagoger til opgave fra statslig side at tilpasse utilpassede eller integrere uin-

tegrerede, så vil de formentlig gå ind i arbejdet med blandede følelser og dermed også med blan-

dede strategier og resultater. Denne problematik handler ikke så meget om, at man ikke bryder 

sig om evidensbaserede metoder som middel som om, at man ud fra progressive dannelsesidealer 

ikke bryder sig om konservative dannelsesidealer som mål.  

  

Forskningsspørgsmål vedr. pædagogikken og den samfundsmæssige kompatibilitet:  

 Oplever pædagogerne, at de evidensbaserede programmer arbejder frem imod konserva-

tive dannelsesidealer og har evt. modstand udgangspunkt i en progressiv tanke? 

 Hvordan ser pædagogerne på dilemmaet mellem hensyntagen til individet og hensynta-

gen til samfundet – er der overhovedet et dilemma? 

 Hvordan forstår de forskellige grupper af pædagoger målsætningen: ”udvikle børns [..] 

evner til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det 

danske samfund” (Dagtilbudsloven,§7)? 

 Hvordan ved pædagoger uden for de evidensbaserede programmer, hvad de skal opdrage 

til? 

 Oplever pædagoger en forstærket målrettethed og tillid til deres indsats, når de arbejder 

evidensbaseret, og er det endda tænkeligt, at det i virkeligheden er forøget målsikkerhed, 

der gør, at det virker?  

 

Pædagogik og dannelsesidealer 

ConCrits femte kritiske iagttagelse er denne: 5) At den nye dannelsestænkning lægger vægt på 

”ensliggørelse” frem for en kritisk-emancipatorisk betonet ”dannelsesforestilling, der er kende-

tegnet ved myndighed, kritiskhed og selvstændighed”. Mekanisk pædagogisk arbejde med at 
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forme børn og unge efter en menneskelig standardskabelon er i sig selv en rød klud for ConCrit. 

At det gøres evidensbaseret, og at det altså virker, er ikke en formildende omstændighed. Hvad 

der her er på spil, er ikke kun, at ConCrit frygter tabet af den ”kritiske” opdragelse nævnt oven-

for, men også, at de frygter at tabe hele ideen om selvdannelse til en ensrettende form for dres-

sur. 

Ifølge Luhmann er dannelsesbegrebet en kontingensformel med sukker på” (Luhmann 

2006, s. 207). Det vil sige, at manglen på sikkerhed i forhold til dannelsens mål omsættes til en 

uendelig, individuel stræben efter perfektionering. Individet skal efter kantiansk tradition frem 

for alt lære at bruge sin egen forstand, men, som Luhmann påpeger, ”deraf fremgår det ikke, 

hvad mennesket egentlig skal opdrages og uddannes til” (Luhmann 2006:48). Individet fungerer 

som ”sikkerhedsnetttet” (Luhmann 2006, s. 47) under den moderne, foranderlige samfundsorden, 

men dets selvdannelse er i sagens natur forholdsvis ustyrlig. Den evidensbaserede pædagogiks 

målsikkerhed og resolutte arbejde på at flytte mennesker fra a til b, står uvægerligt i et vist 

spændingsforhold til ideen om selvdannelse.  

Vi kredser om det pædagogiske paradoks, som er centralt i forbindelse med den evidensba-

serede adfærdspædagogik, der jo ofte rettes netop mod utilpasset adfærd. Hvor gives der frihed, 

selvdannelse og individualisme og hvor ordineres der tvang, dressur og ensretning? Det pædago-

giske paradoks diskuteres i Kants lille skrift ”Om pædagogik” fra 1803. Kant taler imidlertid slet 

ikke om et paradoks, men om et problem: ”En af opdragelsens største problemer er, hvordan 

man kan forene underkastelse under lovens tvang med evnen til at betjene sig af sin frihed. For 

tvang er nødvendig! Hvordan kultiverer jeg friheden, hvor der er tvang? Jeg skal vænne min elev 

til at tåle en tvang mod hans frihed, og samtidig skal jeg vejlede ham i at bruge sin frihed godt” 

(Kant 2000B, s. 38). Ved første øjekast ligner det et paradoks. Man ønsker at opdrage mennesket 

til frihed, men kan jo egentlig godt se, at man i høj grad former og tilretteviser, dvs. at ens virke 

er en indskrænkning af den frihed, man ønsker at fremme. For Kant er individets egen frihed 

imidlertid uløseligt knyttet til andres frihed. Netop ved at etablere sig på basis af samfundets og 

naturens modstand, bliver friheden reel og stærk. Eleven ”må tidligt føle samfundets uundgåelige 

modstand og erfare vanskeligheden ved at forsørge sig selv, undvære og erhverve for at være 

uafhængig” (ibid). Et barn er netop ikke frit, det er forsørget af andre, afhængigt af andre. Frihe-

den erhverver man først ved at indstille sig på verdens betingelser og klare sig i den, så man ikke 
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længere lever i afhængighed. For Kant er der ikke noget paradoksalt i dette forhold. Det er van-

skeligt for opdrageren at få det til at lykkes, men der er ingen selvmodsigelser eller paradokser.  

For at grundlægge en virkelig frihed, må opdrageren ifølge Kant lægge sig følgende på 

sinde: 

1) ”Man skal fra den tidligste barndom lade barnet være frit i alle henseender (undtagen i de til-

fælde, hvor det skader sig selv […]), blot det ikke sker på en sådan måde, at det står i vejen for 

andres frihed” (ibid.). Utilpasset adfærd fra barnets side går ikke, for her sætter andres frihed en 

naturlig grænse for barnets frihed. Andres frihed og grænsemarkeringer er en uundgåelig faktor, 

som friheden ikke kan trodse i længden. Den kriminelle, der gør vold på andres frihed, ender i 

fængslet og mister sin. 2) ”Man må vise det, at det kun kan nå sine mål derved, at det også lader 

andre nå deres mål” (ibid.). Barnets frihed må håndtere det forhold, at andre frie mennesker kan 

være indstillet på forhandling: Du får kun lommepenge, hvis du rydder op på dit værelse. Ingen 

fredagsslik, hvis og hvis. Denne modstand er ikke en modsigelse af friheden, den er dens ele-

ment, dens grundvilkår. Den samvittighedsløse manipulator mister andres velvilje og får nej på 

markedet bredt forstået (både det økonomiske, det følelsesmæssige, det sociale, det moralske 

osv.; markedet er alt det, der afhænger af andres frihed). 3) ”Man må gøre det klart for barnet 

[…], at man kultiverer det, for at det engang kan blive frit, således at det ikke behøver være af-

hængigt af andres omsorg” (ibid.). Opdrageren lærer barnet at begå sig i verden, så det siden kan 

blive i stand til at leve uden forældrenes omsorg og hjælp. En frihed, som baserer sig på andres 

frihed og ejendom er nemlig ikke frihed, men afhængighed og tyranni. God opdragelse er ifølge 

Kant kendetegnet ved, at man ”mærker modstand” og ”udmærker sig ved fortjenester” (Kant 

2000B, s. 39). 

Når Kants opdragelse til frihed ikke rummer et paradoks, er det fordi den udspringer af det 

klassisk liberale begreb om frihed, der netop er baseret på 1) personlig frihed, 2) ”markedet” i 

bred forstand (andres frihed) og 3) selvansvaret som sine grundvilkår, jf. de tre punkter ovenfor. 

Omverdenstilpasning, lydighed og disciplinering er en ganske integreret og fundamental del af 

Kants opdragelse til autonomi og myndighed. Det rejser spørgsmålet, hvorvidt arbejdet med ad-

færdskorrigerende evidensbaseret pædagogik kan opfattes som et supplement til (eller måske 

endda et grundlag for) humanistisk pædagogik - frem for en modsætning.  

 Også i ”Kritik af den praktiske fornuft” legitimerer Kant en ganske kraftig korrektion af 

individets umiddelbare viljer, altså af det, som Kant kalder individets heteronome viljer eller dets 
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Neigungen. Kant skelner mellem viljens autonomi og vælgeevnens heteronomi (Kant 2000A, 

s.37). Den autonome vilje er netop ikke drevet af individets personlige ønsker, men af underka-

stelse under universel og rationel morallov. Den er rettet mod det gode og afskyr det onde; som 

vel at mærke ikke er individuelt defineret, men alment. Das Böse og das Gute er almene størrel-

ser. Das Übel og das Wohl er individuelle størrelser. Kant baserer sig netop ikke på individets 

ønsker om at undgå das Übel og opnå das Wohl. ”Og hvis én, der sædvanligvis driller og forstyr-

rer fredselskende folk, endelig engang løber ind i og affærdiges med en dragt prygl, så er det 

ganske vist et onde, men alle ville bifalde det og anse det for godt i sig selv, også selvom der ikke 

kom andet ud af det; ja, selv den, det gik ud over, måtte med sin fornuft erkende, at retfærdighe-

den var sket fyldest, idet den proportionalitet mellem velbefindende og adfærd, som fornuften 

uomgængelig holder op for ham, her blev udmøntet ganske nøje” (Kant 2000A, s. 64). Så selvom 

Kants humanistiske oplysningsprojekt er rettet mod en bevidstgørende opdragelse med autono-

mi, frihed og selvregulering for øje, så har han flere registre at trække ud. Det er helt grundlæg-

gende for ham, at autonomien ikke lader sig drive af individets partikulære Neigungen, men af 

dets universalistiske vilje, der underkaster sig fornuftens bud (Kant 2000, s. 75-91). Derudover 

må også den humanistiske pædagogik rumme særlige forholdsregler, herunder en vis hårdhed og 

modstand, over for individet for så vidt det misbruger friheden til at skade sig selv, skade andre 

eller til at unddrage sig deres selvansvar. På den måde kan Kants pædagogik anvendes til at sætte 

ord på en opfattelse, projektet er stødt på i de indledende interviews med praktikere, der arbejder 

med evidensbaseret pædagogik, herunder pædagogik med behavioristiske træk: at det er illuso-

risk at insistere på, at alle uden videre kan og skal håndtere frihed; for at kunne håndtere friheden 

må individet først lære nogle helt basale ting. Der, hvor behaviorismens og humanismens men-

neskesyn umiddelbart er inkommensurable, bør man kunne forestille sig en fornyet teoretisk for-

ståelse og sammentænkning af indsigterne.  

  

Forskningsspørgsmål vedr. pædagogik og dannelsesidealer:  

 Mener pædagoger, der arbejder med evidensbaserede programmer, at de ensretter og 

”dresserer” eller mener de, at de igangsætter selvdannelsesprocesser?  

 Hvordan ser de på det pædagogiske paradoks og forholdet mellem frihed og tvang i den 

evidensbaserede pædagogik?  
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 Oplever pædagoger, at de evidensbaserede programmers dannelsesidealer stemmer 

overens med deres egne, og hvordan tænker og agerer de, hvis det ikke er tilfældet? 

 Hvilke læringsteorier er de forskellige evidensbaserede programmer baseret på, og hvor-

dan oplever pædagogerne at arbejde med disse? 

 Hvori består pædagogens ret til at opdrage, og mener pædagogerne, at de evidensbasere-

de programmer udøver denne ret fornuftigt og godt? 

  

 

Pædagogik, politik og forskning   

Afslutningsvis en kort bemærkning vedr. ConCrits 6. og sidste kritiske iagttagelse: 6) At forsk-

ningen ”bruges politisk som legitimation” og ”er andet og mere end seriøs forskningsarbejde”. 

Denne kritik er anderledes end en anden type kritik, man også kan støde på, nemlig at videnska-

ben ikke helt kan fange det pædagogiske arbejdes særlige kompleksitet og måle alle dets effek-

ter, ligesom den heller ikke ifølge kritikerne kan tilbagevise pædagogers partikulære praksisvi-

den med sine generelle argumenter. Som nævnt i indledningen betragter ConCrit evidensforsk-

ningen som værende på én gang politisk inficeret og samtidig mangle samfundsmæssig perspek-

tiver, engagement og forståelse. Ordet forskning sættes ligefrem i gåseøjne. Det betyder dog ik-

ke, at man ønsker en værdifri pædagogisk forskning. Allan Baumann m.fl. formulerer det således 

I “The History of ConCrit”: “Education, pedagogy and upbringing are too important to leave to 

politicians” (Baumann m.fl.). Uddannelse, pædagogik og opdragelse er så vigtige dele af det po-

litiske, at det pædagogiske system ikke kan overlade dem til demokratisk valgte politikerne, men 

må indtage en dominerende rolle i udformningen af uddannelsens mål og midler. ConCrits prote-

ster har her en klar politisk tone, som i deres egen selvforståelse ikke på nogen måde kolliderer 

med deres faglige professionalisme. Også ifølge Luhmann føler det pædagogiske system sig ofte 

foranlediget til gennem uddannelsesvirksomheden at give sit eget politiske bidrag (Luhmann 

2006, s. 162), ligesom det kan være optaget af løsrivelse fra demokratiske politiske beslutninger 

til fordel for en form for selvstyre inde i institutionerne selv, som man opfatter som demokratisk.  

Uddannelsessystemet ”kræver autonomi i forhold til politiske indgreb” (Luhmann 2006, s. 

152), og det har ikke så sjældent uopfyldte politiske ønsker. ”Det hjælper dog, at det pædagogi-

ske establishment efterhånden har dannet et netværk, som rækker langt ind i de politiske partier 

og kulturforvaltningerne” (Luhmann 2006, s. 153). En anden ting, der støtter pædagogikkens au-
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tonomibestræbelser er, at politiske indgreb i det, der faktisk sker i de pædagogiske institutioner, 

er uhyre vanskelige at gennemføre. ”På undervisningens operative plan er og bliver uddannel-

sesssystemet slet og ret autonomt” (Luhmann 2006, s. 153, jf. også s. 157). De evidensbaserede 

programmer rummer imidlertid kommunikative forskrifter helt ned på interaktionsniveau, hvilket 

giver det politiske system bedre redskaber til at styre pædagogernes opdragelse af børn og unge. 

Fra ConCrits synsvinkel danner politikere og politiserende forskere en uhellig alliance, der tager 

opdragelsesretten ud af hænderne på pædagogerne. 

 Hvad skal man mene om det? ”Vi kan overlade denne samfundspolitiske konfrontation til 

sig selv”, skriver Luhmann kort (Luhmann 2006, s. 105). Det videnskabelige system er ansvarlig 

for sandhed og må korrigere sig selv frem mod den sandeste beskrivelse og forståelse af virke-

ligheden. Det politiske system må tilsvarende arbejde sig frem mod sine beslutninger. Hvis man 

vil gå videnskabeligt og politisk i rette med det, som de to systemer finder frem til, må det ske på 

systemernes egne betingelser. Ellers har man reelt kun videnskabelige postulater uden belæg og 

politiske ambitioner uden flertal.   

 

Forskningsspørgsmål vedr. pædagogik, politik og forskning:  

 Oplever pædagoger, der arbejder med evidensbaserede programmer en større ”fremmed” 

(politisk eller videnskabelig) styring af deres arbejde end normalt? 

 Hvordan influerer evt. politisk eller videnskabelig ”fremmedstyring” på det pædagogiske 

arbejde? Indtager pædagogerne en anden ”arbejdsethos”, dvs. betragter de deres rolle og 

dyder anderledes? 

 Opfatter pædagoger sig selv som værende i en bedre position end politikere og forskere i 

forhold til at sætte dannelsesmæssige mål eller opfatter de sig uproblematisk som syste-

mets ”redskaber” jf. den amerikanske curriculumtradition? 

 

Afslutning 

Da der er tale om en åbning af feltet, skal jeg ikke stramme trådene alt for hårdt her. Kun pege 

på, at ConCrits kritikpunkter i forhold til den evidensbaserede pædagogik ikke virker løsrevne og 

tilfældige. Tvært imod ser der ud til at være en tæt intern sammenhæng mellem de forskellige de-

le af diskussionen. Tankerne omkring autonomi, professionalisme, omverdensforhold og dannel-
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sens mål og midler supplerer hinanden som karakteristiske dele af samme karakteristiske helhed. 

Deres opfattelser kolliderer heller ikke voldsomt med gængs pædagogisk tænkning. Jeg tænker 

her på overensstemmelsen med den traditionsrige didaktiske model, med almindelige daginstitu-

tioners arbejde med dokumentation og med de pædagogiske fagforeningers formulerede etikker. 

Der er tale om et pædagogisk paradigme, som på mange måder har et noget uafklaret forhold til 

sin omverden og sine licenser. Den evidensbaserede pædagogik blotlægger en politisk afhængig-

hed, en resultatmæssig forlegenhed og masser af almindelig forvirring omkring mål og midler, 

som pædagogikken gennem en lang tradition kender og holder af. Det skal blive lærerigt at følge, 

hvordan de pædagogiske praktikere oplever brudfladerne og hvordan de navigerer i feltet. 
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Kapitel 3: Evidens og viden i den pædagogiske praksis  

af Stine Del Pin Hamilton 

 

Arbejdet med evidens i den aktuelle pædagogiske diskurs forudsætter i høj grad, at viden i det 

pædagogiske arbejde kan ekspliciteres og udveksles mellem flere forskellige pædagogiske sam-

menhænge. Ofte med et sigte på at fastholde den bedst tilgængelige viden, som man efterstræber 

at kunne trække på i mange forskellige sammenhænge og hermed udføre den ‟bedste praksis‟.(se 

kapitlet Evidens og evidensbaseret praksis om ‟Best Practice‟) Dette står umiddelbart i modstrid 

til, at megen pædagogisk teori og forskning peger på, at den viden der arbejdes med i den pæda-

gogiske praksis er så kompleks og sammensat, og er knyttet til den specifikke praksis og dens 

aktører og derfor kun delvist kan ekspliciteres og ‟flyttes rundt‟. For eksempel bruges begreber 

som praksisviden, kropslig viden og tavs viden i det pædagogiske felt. Spørgsmålet er i denne 

sammenhæng om det overhovedet er muligt at arbejde med viden om ‟best practice‟, eller om 

den pædagogiske praksis på den anden side er så kompleks, så det nærmest ikke giver mening at 

arbejde systematisk med det eksplicitte vidensgrundlag, der oftest findes i evidensbaserede me-

toder og programmer? Et andet spørgsmål er, om det giver mening, at man direkte overflytter vi-

den fra en sammenhæng til en anden? 

Evidensbegrebet lægger i det hele taget op til at diskutere, hvilken baggrund der kan være for at 

udføre en professionel pædagogisk praksis og kan derfor ses i tæt sammenhæng med diskussio-

ner af begrebet viden. Tone Kvernbekk, (Oslo Universitet), peger på at det kan være relevant at 

anlægge filosofiske perspektiver i spørgsmålet om evidens i stedet for primært at føre diskussio-

ner på et politisk niveau. (Kvernbekk, 2010, side 2). I det følgende, vil der med inspiration fra 

Kvernbekk, sættes fokus på erkendelsesteoretiske perspektiver i relation til evidensbegrebet, 

hvor begreberne evidens og sandhed forsøges adskilt for at kaste et kritisk blik på hvad evidens-

begrebet kan rumme. Dette blik vil suppleres med Michael Erauts (Eraut, 2004a, 2004b, 2009) 

videnssociologiske forskning om den professionelle og hendes omgang med viden i praksis. Er-

auts udgangspunkt er, at viden altid skal ses i sammenhæng med, hvordan den professionelle er-

kender, tillægger den betydning og performer og lægger derfor også op til at tage diskussioner, 

der knytter sig til evidens og viden i forhold til de professionelles pædagogers hverdag. Ærindet 



52 

 

med denne tekst er dermed at lægge op til en diskussion, der peger på, at det er problematisk, at 

arbejde med en forståelse af forholdet mellem viden, praksis og evidens, der kun er politisk initi-

eret, og at det også kan være relevant at kigge på den bredde og kompleksitet, der kan ligge i 

brugen af begrebet evidens.  

 

Evidens og sand viden 

Vi vil sætte fokus på to forhold omkring arbejdet med evidens. For det første antagelsen om, at 

arbejdet med evidens i den pædagogiske praksis er det samme som arbejdet med en sand, objek-

tiv viden. For det andet antagelsen om, at denne sande viden kan være foreskrivende og oversæt-

tes direkte til regler for, hvordan pædagogen skal handle i praksis. Ifølge Kvernbekk (Kvern-

bekk, 2010) afføder disse to forhold netop ofte en misforstået diskussion af evidens, hvor positi-

onerne ‟for og imod‟ trækkes skarpt op, fordi der i begge positioner implicit laves antagelser om 

evidensbegrebets beskaffenhed og anvendelse, som evidensbegrebet i sig selv rent faktisk ikke 

siger noget om.  

Relationen mellem evidens og viden kan relateres til spørgsmålet, om vi overhovedet kan skabe 

sand viden eller teori, der indeholder objektive eller neutrale data og om der findes en ahistorisk 

rationalitet eller objektiv empiri, som vi kan drive videnskab ud fra. Dette er blevet anfægtet fra 

mange vinkler og der findes forskellige perspektiver på og grader af dette standpunkt.  Kvern-

beks udgangspunkt er, at der ligger en betydning i evidensbegrebet som henleder til at evidens 

bekræfter eller afkræfter hypoteser. Men derudover påpeger Kvernbekk, at det ikke ligger impli-

cit i begrebet hvad denne støtte skal bestå af og det kan således være alle typer af facts, data, nar-

rativer osv.  (Kvernbek s. 4 og s. 19). Dermed sættes fokus på beskaffenheden af relationen mel-

lem evidensen og det som det er evidens for. 

Man kan for eksempel, som Kvernbekk, sætte fokus på underbestemthedstesen. I underbestemt-

hedstesen ligger et standpunkt om at en hypotese aldrig kan testes isoleret, fordi der i brugen af 

denne viden i praksis vil være indlejret megen anden information om den kontekst, en bestemt 

viden skal bruges i. Hermed er der en kløft mellem evidens og teori/politik/praksis der skal ud-

fyldes med andre baggrundsdata osv. Underbestemthedstesen fremføres bl.a. af W.V.O. Quine i 

en stærk version, hvor han argumenterer for, at empiriske fakta aldrig i sig selv kan danne grund-

lag for at afvise eller bevise en tese (Kvernbekk, side 10). Han mener, at den samme viden bestå-

ende af facts kan underbygge forskellige teorier, bare man ændrer sammenhængene, den indgår 
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i.  Med underbestemthedstesen bliver det svært overhovedet at tale om evidens fordi det anfæg-

tes at evidens er noget der kan støtte sandheden af en teori eller ej. Kvernbekk afskriver dog ikke 

muligheden for evidens, men fremhæver en svag udgave af underbestemthedstesen, som påpeger 

forskellige grader af muligheden for at arbejde med evidens. Man kan nemlig arbejde med at 

nogle teorier er bedre konfirmerede end andre.  

Med Kvernbekk kan vi påpege, at det på baggrund af denne kritik og disse spørgsmål, kan være 

frugtbart for arbejdet med evidens at adskille idéen om sand viden og begrebet evidens og i ste-

det beskæftige os med grader af evidens, fordi evidens kan indikere værdien af hypote-

ser/teorier/overbevisninger (Kvernbekk, side 8).  

Denne skelnen giver os muligheden for at have forskellige tilgange til sandhed i arbejdet med 

evidens, fordi det åbner muligheden for, at man kan påstå at teori X er bedre end Y – selvom teo-

ri X nødvendigvis ikke er ‟sand‟ (Kvernbekk, Side 8). Denne distinktion betyder, at praksis ikke 

kan være baseret direkte på evidens, men kun på hypoteser eller teori, der er mere eller mindre 

evidens for og at det dermed ikke nødvendigvis bliver et spørgsmål om ‟alt eller intet‟, men også 

kan blive et spørgsmål om diskussioner af forskellige grader af evidens i forhold til forskellige 

parametre så som effektivitet. Kvernbekk påpeger at betegnelsen evidens-baseret praksis på den 

måde også er misvisende og man kunne i stedet tale om evidens-støttet praksis.   

Arbejdet med evidens i det pædagogiske felt behøver dermed ikke nødvendigvis at betyde, at 

man antager at der findes én sandhed, der kan være foreskrivende for hele den pædagogiske 

praksis inden for bestemte områder. Men begrebet kan rumme en idé om, at der er noget viden 

der er bedre underbygget end andet, og som man kan arbejde med som et udgangspunkt i for-

skellige professionelle sammenhænge. Med dette udgangspunkt kan det videre blive interessant 

at kigge nærmere på, hvilke typer af viden og hvordan viden fungerer, er på spil, formes og om-

formes i den professionelles praksis. 

 

Viden i den professionelle praksis 

Den engelske forsker ved Sussex Universitet, professor emeritus, Michael Eraut har undersøgt, 

hvordan viden findes i den professionelle praksis (Eraut, 2004b). Han har lavet omfattende 

forskning i bl.a. sygeplejerskers, skolelæreres og ingeniørers praksis, hvor han har beskæftiget 

sig med den professionelles læring og omgang med viden. Hans forskning kan være med til at 
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sætte fokus på, hvilke typer af viden den professionelle trækker på, samt hvordan viden fungerer 

i praksis, og dermed med til at beskrive det ‟hul‟, der kan være mellem den teori/de hypoteser, 

der kan være evidens for og hvordan disse kan bruges i praksis – og dermed eventuelt være med 

i en diskussion af, hvordan en praksis kan siges at være evidens-baseret eller støttet.  

 

Eraut peger på, at der på arbejdspladser og i den offentlige diskurs er en tendens til at fokusere 

på eksplicitte og strukturerede læreprocesser og eksplicit formulerede viden, og at betydningen 

af de uformelle og implicitte læreprocesser derimod ofte er undertrykt og ligefrem ignoreret. Han 

negligerer dog ikke grundlæggende visse typer af videns betydning frem for andre, men beskri-

ver hvordan viden fungerer i praksis og peger på, at vi i dag risikerer en simplificering af uddan-

nelse, viden og den professionelle rolle på arbejdspladsen fordi vi har et meget snævert blik på 

arbejdet med viden (Eraut, 2004b, side 254). Han peger på, at det kan grundes en fragmenteret 

vidensopfattelse og henviser i stedet til en holistisk forståelse, hvor viden ses forbundet til brug i 

en kontekst. Erauts ærinde er derfor, at fremhæve betydningen af uformelle læreprocesser, set 

som den læring der foregår implicit, uintenderet og ustruktureret på professionelle arbejdspladser 

samt den personlige og tavse viden, der er helt afgørende for den professionelle formåen.  

Gennem forskning i læreprocesser i forskellige professionelle arbejdsmiljøer har han undersøgt 

og vist, hvordan professionel formåen involverer brug af mange samtidige typer af viden. Viden 

og læring er i denne sammenhæng tæt forbundne, da viden formes og omformes i læreprocesser 

som en proces, der ikke afsluttes og er indlejret i de sammenhænge de foregår i. Det betyder og-

så, at Eraut viser, at de vidensformer som har betydning for en professionel handlen er meget 

komplekse og indeholder mange dimensioner. For at svare på spørgsmål, der handler om viden, 

må man med denne tilgang interessere sig bredt for, hvordan forskellige former for viden funge-

rer i professionelles hverdag. Han har beskrevet disse vidensformer i sin forskning om læring i 

praksis på arbejdspladser. 

Grundlæggende for Erauts forskning er, at viden i det professionelle arbejde altid er kulturelt 

indlejret og socialt situeret. Derfor må man altid tage højde for værdier, historiske baggrund og 

kultur og se på hvordan viden fungerer, udvikler sig og fremstår i bestemte sammenhænge (Eraut 

2009, side 66). En dimension i de professionelles viden er dermed den kulturelle. Den kulturelle 

viden kan være kodificeret på en arbejdsplads eller arbejdsområde – dvs. systemsat via manualer, 

beskrivelser og andre dokumenter samt artefakter. Derudover kan den være mere eller mindre 
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kodificeret i akademiske miljøer, hvor den findes på højere uddannelser og er indlejret i databa-

ser og tekster samt i undervisningskulturen, studiekulturen og forskningsmiljøer. Derudover fin-

des kulturel viden, der ikke er kodificeret. Her tales om alle de selvfølgeligheder der eksisterer 

mellem mennesker og som tages for givet i en kultur, og som oftest er meget mere bredt foran-

kret end den konkrete arbejdsplads eller arbejdsfelt. De fleste professionelle er som oftest meget 

lidt bevidste om, at denne type viden har betydning for deres adfærd i den professionelle praksis 

og denne type viden tilegnes oftest i uformelle og sociale aktiviteter og samværsformer på ar-

bejdspladsen. 

Selvom viden skal ses i en kulturel sammenhæng, er læreprocesser og viden også altid personligt 

tonet og skal forstås ud fra den enkeltes erkendelse og erfaringer. Ud over den observerede soci-

alt konstruerede og socialt anerkendte viden findes nemlig den professionelles kun delvise ob-

serverede, og kun delvist beskivelsesbare erfaringsbaserede praksis. (Eraut, 2004b). Ud over den 

kulturelle viden beskrives ovenstående som den personlige viden, som indeholder en afgørende 

vidensdimension i den professionelle praksis.  Definitionen af den personlig viden er ’… what 

individual persons bring to situations that enables them to think, interact and perform…’(Eraut 

2009, side 66). Selv viden der er eksplicit og kodificeret bliver til en vis udstrækning personlig 

og tavs, når den fungerer mellem mennesker. Derfor kan brug af viden i det professionelle ar-

bejdsliv ikke udelukkende observeres, men består til en vis grad også af personlig viden og tavs 

viden i den givne praksis. Det enkelte individs eller gruppens kapacitet må derfor også medind-

drages i vores forståelse, fordi vi ikke kan observere al den viden der findes (Eraut 2004b side 

259).  

Den personlige og tavse viden er erhvervet gennem personlig erfaring er knyttet til individets 

episodiske og procedurale hukommelse (Eraut, 2004b side 252), og fungerer grundlæggende i 

form af genkendelsesmønstre og kognitive skemaer.  Den episodiske hukommelse bliver påvir-

ket af semi-bevidst socialiseringsprocesser og af normer, værdier og fra bevidst læring fra andre. 

Relationen til andre og den lokale arbejdspladskultur har også betydning i denne sammenhæng 

(Eraut, 2004b, side 254). Denne type viden bygger på personlig erfaring og er ikke artikuleret, 

men kontekstualiseret i forhold til individets egen erfaringsverden. Eraut fremhæver, at netop 

fordi den er kontekstualiseret i forhold til det personlige erfaringsgrundlag, er den personlige og 

tavse viden nem og lige til at trække på for den enkelte. Dette kan være en fordel i mange situa-

tioner. Ulempen ved dette er dog at brug af denne type viden sker meget ukritisk. Her ser man 
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arbejde, som kan være præget af rutiner, der ikke stilles spørgsmålstegn ved, fordi det umiddel-

bart fungerer fint. Den personlige viden er også den type viden, der er involveret når et individ 

opstiller hypoteser og er med til at diskutere disse med andre i arbejdssammenhænge. Den per-

sonlige viden står i modsætning til den eksplicitte kulturelle, viden der overtages fra andre og 

dermed er dekontekstualiseret og baseret på andre menneskers erfaringer. Denne type af viden 

kræver mere overvejelse at bruge i egen sammenhæng.  

 

Viden og evidens 

Når viden skal diskuteres i forholdt til evidens, identificerer Eraut anerkendte måder at arbejde 

med evidens som anerkendte kulturelle vidensformer. Ud fra undersøgelser af arbejdspladslæring 

peger han således på tre former for troværdige evidensformer, der er almindelig brugt i professi-

onelles praksis. For det første den forskningsbaserede evidens, hvor der findes viden, som er 

stærkt kodificeret i et akademisk miljø. Det drejer sig om viden, der er gengivet i publiceret 

forskning og lever op til kravene i de givne forskningsmiljøer. Her findes bl.a. oplysninger om 

statistik, sandsynlighed og/eller variable, der kan have betydning i forskellige sammenhænge.  

Herudover findes anden videnskabelig evidens, som er viden der er genereret i processer, der le-

ver op til videnskabelige standarder. Her må kodificeringen ikke nødvendigvis være så stærk 

som i den forskningsbaserede viden, da et krav ikke er, at den er nedskrevet. Her kan man også 

forestille sig, at viden eksisterer og florerer på andre måder end i nedskrevne forskningsresulta-

ter. Endelig peger Eraut på den praksis-baserede evidens, som altid er med i beslutninger i det 

professionelle arbejde. Denne evidens består af de praksisser, der kan være anerkendte og accep-

terede i de forskellige professionelle miljøer og som heller ikke nødvendigvis må være stærkt 

kodificerede. Den sidste form for evidens er den mindst anerkendte, men er også den form, der er 

med til at understrege, at den professionelle praksis både er bruger af og er med til at generere 

evidensen (Eraut 2004a, side 91). Praksis-baseret evidens indikere jo netop, at praksis kan be-

kræfte hypoteser der kan være evidente – og ikke modsat, at selve evidensen er løsrevet fra den 

praksis den skal anvendes i.  

De tre ovenstående evidensformer eksisterer i praksis, men Eraut fastslår, at sammenhængen 

mellem den viden, der fremstår i disse evidensformer og professionelles beslutningstagning i 

praksis meget sjældent er simpel. Den professionelles beslutninger afhænger i højere grad af den 

enkeltes forståelse af den givne situation og når der tages beslutninger og handles er der dermed i 
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høj grad også personlig viden på spil ud over de tre evidens former (Eraut, 2004a, side 100). Det 

er derfor ikke muligt, heller ikke i evidenssammenhænge at definere et eksplicit ønskeligt sæt af 

sekvenser af handling, der kan udføres af enhver praktiker med de nødvendige kompetencer. 

Han fremsætter, at man i den professionelle praksis skal passe på med at give for meget plads til 

den forskningsbaserede og den videnskabelige evidens, fordi virkeligheden er ustruktureret og i 

konstant forandring. Man skal i stedet sætte mere fokus på de personlige og tavse tilgange til 

brug af viden. 

Derudover tillægger han relationen mellem ‟klient‟ og professionel stor betydning i det professi-

onelle arbejde. Her har den personlige og tavse viden stor betydning. Dette er også tilfældet i si-

tuationer, hvor der umiddelbart arbejdes med meget sofistikerede og kodificerede vidensbaseret 

evidens. Et eksempel er, at diagnosticering kan være stærkt afhængig af, hvordan læger og pati-

enter forstår hinanden (Eraut 2009).  

 

Viden, erkendelse og den professionelles formåen    

Eraut mener, som beskrevet i det ovenstående, at det er relevant at kigge på både de sociale og 

de individuelle dimensioner og typer af viden i den professionelles arbejde. Han peger på, at den 

sociale dimension, der ligger i de kulturelle typer af viden, kan være med til at sætte fokus på 

den sociale videnskonstruktion, kontekster for læring og de kulturelle sammenhænge, hvori vi-

den og læring foregår. Den individuelle dimension kan være med til at sætte fokus på forskelle i 

hvad og hvordan forskellige mennesker lærer, og hvordan de forstår det lærte. Dette kan man op-

fatte som sammenhængende med de personlige typer af viden (Eraut 2009, side 263). Sammen-

hængen mellem den sociale og den individuelle dimension og hermed de kulturelle og de indivi-

duelle videnstyper er komplekse, men skal hermed forsøges at uddybet.  

Selvom Eraut har det ovenfor beskrevne sociale og kulturelle grundlag for at beskæftige sig med 

viden og læring, og arbejder med en situerthed i vidensformerne, tager han afstand fra den gren 

af teorier om situeret læring, hvor konteksten tillægges afgørende betydning, og hvor den person-

lige mening og handling nærmest udelukkende bestemmes af den eller de kontekster den indgår 

i, som hos for eksempel hos Lave og Wenger (Eraut, 2009). I stedet anlægger han et mere indi-

viduelt og kognitivt perspektiv, hvor han beskæftiger sig med at beskrive den enkeltes erkendel-

se og kognitive måder at forholde sig på i sit professionelle liv. De kulturelle vidensformer er 
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dermed ikke udelukkende bestemmende for den professionelles formåen, og vi må vende os mod 

Erauts beskrivelse af individets læring og erkendelse, for at afklare spørgsmålet om sammen-

hængen mellem det individuelle og det sociale aspekt. 

Eraut beskriver hvordan den professionelles formåen ikke kan betragtes i stærkt afgrænsede og 

isolerede handlinger, men må ses i perioder hvor tænkning, handling og kommunikation udgør 

samtidige processer og hele tiden påvirkes af ny information. Eraut identificerer i relation hertil 

fire typer processer, som indgår i den professionelles formåen, og som er afgørende for, hvilken 

viden der er på spil (Eraut 2004b). Det drejer sig om at læse situationen, beslutningstagning, ak-

tiv handling og den sidste proces som kan relateres til refleksion; metakognitionen. Disse fire 

forskellige processer kan alle antage tre forskellige former i relation til, hvor meget tid den pro-

fessionelle har til hver proces og hvilke typer af tekniske og personlige muligheder, der er til rå-

dighed i situationen. De tre forskellige typer af kognition, kan indikere hvilken viden der primært 

bruges i den professionelles formåen. Jo mindre tid og plads og jo mere pres – jo mere vil både 

aflæsningen af situationen, beslutningstagen, handlingen og metakognitionen bære præg af, at 

der ubevidst trækkes på tavs og personlig viden. Jo mere tid og jo flere resurser, samt jo mindre 

arbejdspres, jo mere vil de fire processer bære præg af, at være analytiske og dermed trække på 

mere kodificeret og kulturel forankret viden på flere forskellige niveauer. Det vil sige, hvis den 

professionelle skal implementere ny viden i sin praksis, skal der være tid og rum til dette arbejde. 

Dette uddybes også når Eraut beskriver hvordan der kan foregå transfer af viden mellem forskel-

lige kontekster. Denne transfer er igen stærkt bundet til den enkelte professionelles kontekstuali-

sering af den nye viden til hendes egen erfaringsverden og forståelse af hendes praksis.  

Et eksempel kan være når pædagogen opbygger viden om et barn.  Her påpeger Eraut, at der er 

mange niveauer af viden til rådighed i en praksis. Den viden den professionelle opbygger, af-

hænger bl.a. af den tid, der er til rådighed for overvejelser om barnet. Et miljø, hvor der ikke er 

meget tid og kommunikationen og hvor de professionelles handlen samtidig er præget af hurtige 

reaktioner, kan den professionelle bygge sin viden på stereotyper. Her fristes den professionelle 

ofte til ubevidst at læne sig op ad tidligere personlig erfaring i stedet for at ændre blikket i lyset 

af ny information eller viden af forskellige typer. Mere overvejet viden om barnet og dermed en 

mere nuanceret professionel vidensbase kræver, at den professionelle har tid til at sætte fokus på 

sin viden om barnet og evt. inddrage nye perspektiver og ny viden (Eraut, 2004b, side 255). 
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Den proces, der kaldes den metakognitive er ligesom de andre fire processer bundet til et tids-

aspekt. Ved de hurtige processer, hvor der bruges reflekser i den professionelles performance, vil 

metakognitionen kun bestå af en vag opmærksomhed på egen handlen. Ved den intuitive kogni-

tionsform vil der forekomme korte afgrænsede refleksioner, men ved den analytiske type af kog-

nition, hvor der er meget tid, vil der forekomme bevidst styring af egne tanker og aktivitet samt 

evaluering. Mængden af tid og den professionelles brug af videnstyper er således stærkt forbun-

det. Mangel på tid samt arbejdspres vil lægge op til brug af rutiner og vaner, der er stærkt relate-

ret til den personlige og tavse viden i stedet for at inkorporere ny viden på en integreret måde i 

praksis. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at man ikke kan definere præcist, hvor meget tid 

der skal til for at igangsætte de forskellige processer, men dette er knyttet til situation, kontekst 

og individuel tilgang. 

Således vil muligheden for at evidensbasere sin praksis i akademisk viden også være afhængig af 

tidsaspektet: „Relevant research evidence has to be embedded in normal practice; and this will 

only happen if there are periods of less pressured work and allow time for reflection…. (Eraut, 

2004a, side 101). 

Der vil altid være meget af den professionelles handlen, der er indlejret i deres praksis, som ikke 

eksplicit bruges på givne tidspunkter. Eraut påpeger, at det er vigtigt at denne eksplicitte viden er 

under ‟kritisk kontrol‟. Muligheden for at den er det afhænger af forskellige forhold. Bl.a. er det 

vigtigt, at de professionelle har været med i en udvikling af deres praksis med en opmærksomhed 

og begrundelse for, hvordan den er vidensmæssigt underbygget. Dette i modsætning til en prak-

sis, som er opbygget omkring andre professionelles praksis uden en forståelse for, hvordan den 

er vidensmæssigt underbygget. Derudover er det afgørende at den givne praksis løbende bliver 

evalueret og evt. ændret (Eraut 2009, side 76). 

 

Overvejelser om sammenhæng mellem viden, evidens og praksis  

Med både Kvernbekk og Eraut kan vi pege på, at der er en tendens til at opfatte evidensbegrebet 

meget snævert. Det er ofte opfattet som arbejdet med en akontekstuel, sand viden, der direkte 

kan være foreskrivende for praksis (Kvernbekk). Samtidig bygger opfattelsen af evidens ofte på 

arbejdet med stærke kodificerede og akademiske vidensformer uden hensyntagen til de mere tav-

se og personlige vidensformer, der er på spil i den professionelles praksis (Eraut). Kvernbek pe-

ger på, at begrebet evidens dog ikke i sig selv indeholder en bestemt opfattelse, og Eraut åbner 
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for, at evidensbasering kan indeholde forskellige former for viden. Vi har med de to beskrevet 

hvordan sammenhængen mellem viden, evidens og praksis kan diskuteres og præciseres og der-

med bredes ud.  

Vi har peget på, at det kan være givtigt at adskille idéen om sand viden og evidens. Hermed kan 

vi arbejde med evidens vel vidende, at arbejdet ikke nødvendigvis indeholder akontekstuelle 

sandheder - og på den anden side uden nødvendigvis at tilslutte os en ontologisk relativisme. Det 

åbner for, at arbejdet med evidens kan rumme, at de teorier praksis trækker på, kan indebære for-

skellige grader af evidens. Vi kan med Kvernbekk fremhæve, at det netop er teorier og hypote-

ser, der er evidensbaserede og ikke direkte den professionelle praksis, og hermed åbne for at det 

kan give mening at tale om evidens-supporteret eller evidens-informeret praksis.  

Sammenhængen med teori og brugen af den i praksis er netop kompleks, og her kan vi med Er-

aut pege på, at både kodificeret og ikke kodificeret kulturel viden samt tavs og eksplicit person-

lig viden har betydning for arbejdet med viden i den professionelles praksis. Med en beskrivelse 

af flere forskellige processer i den professionelles performance samt typer af kognition, der kan 

være bundet hertil, kan vi påpege, hvordan den professionelle i forskellig grad kan arbejde mere 

eller mindre bevidst, analytisk og overvejet i forhold til viden i relation til, hvor meget tid og 

opmærksomhed, der er tilgængelige på flere forskellige niveauer.  

Når ovenstående skal indarbejdes i en undersøgelse af pædagogers arbejde med evidens i tre 

kommuner tegner følgende spørgsmål sig: 

Hvordan forstår hhv. forvaltning, ledere og pædagoger i kommunerne hvad det vil sige at 

arbejde evidensbaseret – og hvilken forståelse ligger der af evidens i de evidensprogram-

mer der arbejdes med i kommunen?  

- Som arbejdet med sand, (objektiv) viden, der kan og skal være direkte foreskrivende for 

pædagogens praksis? 

- Som et ideal om at implementere kodificeret akademisk viden i pædagogens arbejde? 

- Som et arbejde med at implementere viden der er kulturelt kodificeret? 

- Som et arbejde der foregår i spændingsfeltet mellem en viden, der er underbygget og den 

pædagogiske praksis i hverdagen? 
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- Som den professionelles kontinuerlige arbejde med forskellige vidensformer? 

 

Hvilke typer af viden indgår i pædagogens arbejde med evidens i praksis? 

- Kodificeret viden der ligger i evidensprogrammet? Kodificeret kulturel viden i institutio-

nen? Ikke kodificeret kulturel viden? Personlig viden? Tavs viden? (dette kan evt. ud-

bygges med nogle af Erauts skemaer)  

- Hvordan bliver evidensprogrammerne kontekstualiserede i forhold til den aktuelle kon-

tekst og den enkelte pædagogs erfaringsverden? 
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Kapitel 4: Dømmekraft 

af Merete Wiberg 

 

Ønsket om at indføre evidensbaserede metoder i pædagogisk arbejde kan tilskrives ideen om, at 

det er muligt at sikre en direkte sammenhæng mellem pædagogiske metoder og resultater i det 

pædagogiske arbejde. Pædagogiske metoder kan f.eks. være LP-modellen
1
, mens resultater kan 

være, at et barns trivsel højnes på grund af den indsats, som blev iværksat med udgangspunkt i 

modellen. 

Således er den umiddelbare tese, at der via evidensbaserede metoder kan sikres effektivitet i det 

pædagogiske arbejde, hvor der med effektivitet menes, at der på baggrund af specificerede meto-

der forventes bestemte typer af resultater: f.eks. trivsel, standsning af mobning, social kompeten-

ce etc.. Ideen er overordnet at undgå tilfældige resultater i det pædagogiske arbejde og dermed 

sikre effektiviteten og kvaliteten af dette. 

   Overordnet er der ingen, som ikke ønsker kvalitet og resultater i det pædagogiske arbejde. 

Spørgsmålet er, hvorvidt kvalitet sikres ved evidensbaserede metoder og om evidensbaserede 

metoder kan yde evidens i det pædagogiske arbejde. Et yderligere spørgsmål er, om evidensbase-

rede metoder kan leve op til et begreb om evidens, hvis evidens forstås som en kausal forbindel-

se mellem metode – sag – og resultat.  

   I det følgende vil evidensbaserede metoder blive diskuteret op i mod et begreb om dømme-

kraft, idet dømmekraftsbegrebet kan tilbyde en nuancering af, hvilke grænser der er for at opere-

re med en ide om evidensbaserede metoder i pædagogisk arbejde. Således vil der blive diskuteret 

styrker og begrænsninger af henholdsvis evidens og dømmekraft med henblik på, at opnå en af-

klaring af, hvad disse begreber tilbyder med henblik på en afklaring af hensigtsmæssigheden i 

forskellige typer af handlingsanvisninger og metoder i det pædagogiske arbejde.  

   Det antages, at det ikke er muligt at foretage et skarpt skel mellem viden, der danner udgangs-

punkt for udøvelse af dømmekraft og viden, der danner udgangspunkt for handlinger, der bygger 

på evidensbaserede metoder i og med, at pædagogen ved tilegnelse af evidensbaserede metoder 

indarbejder denne viden i sit videns- og handlingsberedskab. Mennesket må således betegnes 

                                                           
1
 Se http://www.lp-modellen.dk/ 
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som vidende på baggrund af mange forskellige typer af erfaring: Uddannelse, efteruddannelse, 

livserfaring etc. 

   Således skal det undersøges, hvordan evidensbaseret praksis, som et særligt koncept, der til-

stræbes indarbejdet som en handlingsanvisning i det pædagogiske arbejde, har indflydelse på 

pædagogers opfattelse af, hvorvidt de handler hensigtsmæssigt i det konkrete pædagogiske ar-

bejde. Det antages at pædagoger gør brug af flere forskellige vidensformer (se kapitel 2), men at 

professionel dømmekraft spiller en særlig rolle med henblik på at sammenbinde forskellige vi-

densformer og vidensressourcer, herunder metoder, der betegnes som evidensbaserede. 

    Dømmekraftsbegrebet vil i det følgende blive teoretisk præciseret med henblik på udvikling af 

et begrebsapparat til forståelse af ‟den vidende pædagog‟, der i pædagogiske situationer handler 

hensigtsmæssigt.   

 

 

Grænseflader mellem evidens og dømmekraft 

Der er meget som taler for, at selv evidensbaserede metoder når til en grænse, når de konfronte-

res med praksis (Thomas, 2004/2007, Kvernbekk 2010). Således ser det ud til, at en forudsæt-

ning for, at handle på baggrund af evidensbaserede metoder under alle omstændigheder implice-

rer dømmekraft, fordi enhver anvendelse nødvendiggør en vurdering af, hvordan metoden skal 

anvendes i en konkret situation. For en situation er karakteriseret ved i udgangspunktet at være 

usikker i og med, at det er de personer der befinder sig i en situation, som skal foretage bestem-

melser i situationen og således stabilisere denne. Kendetegnende for mennesker der er i situatio-

ner er, at de både skal fortolke situationen samtidig med at de skal bringe et handleberedskab i 

anvendelse. Gadamer bruger begrebet ‟den hermeneutiske situation‟ (Gadamer 2004, s.287) til at 

beskrive, hvordan det at være i situationer altid vil være kendetegnet ved, at den der befinder sig 

i situationen ikke har fuldt overblik over situationen, fordi man netop befinder sig i den. Samti-

dig vil den, der befinder sig i en situation ifølge Gadamer være kendetegnet ved at have en hori-

sont, der både begrænser, men også giver retning til mulige handlinger. At kunne anvende eller 

applicere i forhold til en situation sammenknyttes af Gadamer med forståelse og fortolkning: 

”…vi betragter forståelse, fortolkning og anvendelse som én og sammenhængende proces.” (Ga-

damer 2004, s.293). I forhold til evidensbaseret praksis er spørgsmålet, hvorvidt denne handler 

om at anvende en bestemt type af viden i form af metoder og ‟best practice‟ eller hvad det egent-

lig er, der ligger i dette at kunne anvende. Tone Kvernekk diskuterer (Kvernbekk 2010), hvorvidt 
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evidensbaseret praksis handler om sikker basering af en praksis, eller om det ikke i højere grad 

handler om, at evidensbaserede metoder understøtter (support) en praksis. Kvernbekk påpeger, at 

evidens i bund grund mere handler om effektivitet end om sandhed
2
. Hvis anvendelsesbegrebet i 

højere grad knyttes til at metoder anvendes med henblik på at støtte en praksis, så viser det sig 

med tydelighed, at dømmekraftsbegrebet er relevant med henblik på at kvalificere anvendelse i 

sammenhæng med en fortolkning og forståelse af en given situation. En væsentlig pointe i Ga-

damers bog Sandhed og Metode er, at der netop er et metodeproblem indenfor især de humanisti-

ske områder. Han peger her på Aristoteles‟ begreb om phrónesis i forhold til moralsk viden, som 

ifølge Gadamer er nært beslægtet med åndsvidenskaberne, overfor et begreb om epistéme i for-

hold til teoretisk viden. Kendetegnende for den moralske situation er ifølge Aristoteles, at der al-

drig her vil kunne opnås en fuldstændig præcision.  Det er ikke tilfældet, at der findes en præcis 

viden eller en præcis metode, som i situationen kan angive den rette handling. Tværtimod er det 

tilfældet  ”..at den handlende selv må have viden og selv træffe sine afgørelser, og at han ikke 

kan lade noget andet fritage ham herfor” (Gadamer 2004 s.298). Man kan naturligvis diskutere 

hvorvidt pædagogiske situationer skal karakteriseres som åndsvidenskab. Pædagogikken har en 

vis tradition for at relatere sig til forskellige grene af videnskaben, men ser man på den pædago-

giske praksis og spørgsmålet om handleberedskab i en situation i en daginstitution, vil selve situ-

ationen overordnet være en hermeneutisk situation, om end viden om f.eks. håndhygiejne eller 

adfærdsmønstre kan indgå i fortolkning, forståelse og anvendelse.  

 

Dømmekraftsbegrebet og intelligent handlen: En indholdsanalyse 

Dømmekraftbegrebet har sine rødder i blandt andet Aristoteles Etik, hvor phrónesis, betegner 

den visdom, klogskab eller dømmekraft, som må udfoldes i det praktiske liv. Til grund for det 

praktiske liv kan der ifølge Aristoteles ikke oplistes præcise handleanvisninger (Aristoteles 2001, 

s.33 og 57). Derimod må den gode handling beskrives som ‟dyden i midten‟. Phrónesis er netop 

den vidensform, som betegner denne særlige form for refleksion, som kræves for at vurdere, 

hvad der er den rigtige handling i en given situation.  

   Dømmekraftsbegrebet er behandlet af en del forskellige teoretikere. I denne sammenhæng vil 

en indholdsbestemmelse af dømmekraftsbegrebet blive foretaget med udgangspunkt i Aristoteles 

(især læst gennem Gadamer), Gadamer og Dewey, om end sidstnævnte typisk anvender begrebet 

                                                           
2
 ”But while effectiveness of practice and truth of hypotheses are different things, the function of evidence is the 

same; support.” (Kvernbekk s.8) 
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‟intelligent handlen‟ frem for dømmekraftsbegrebet. Således vil det begreb om dømmekraft, der 

anvendes i forhold til de empiriske undersøgelser, knytte sig til disse teoretikeres behandling af 

denne særlige vidensform, som kan samles i begrebet ‟dømmekraft‟. Særligt vil vægten ligge på 

Gadamers begreb om den hermeneutiske situation og Deweys begreb om intelligent handling. I 

Deweys begreb om intelligent handlen er der tydeligvis tale om en anvendelse af et begreb be-

slægtet med dømmekraftbegrebet. Deweys brug af begrebet ‟intelligent handlen‟ har den pointe, 

at det skal give udtryk for en overvindelse af en dualistisk forståelse, der opsplitter mennesket i 

henholdsvis tænkning og handling. Begrebet ‟intelligent handlen‟ skal forstås som en omfortolk-

ning af et rationalitetsbegreb, der afgrænser rationalitet til at være isoleret i det menneskelige in-

tellekt. Begrebet ‟intelligent handlen‟ bruges af Dewey med henblik på at forstå rationalitet i et 

handlingsperspektiv, idet rationalitet for Dewey er et spørgsmål om at indgå intelligent i situati-

oner  (Dewey 1990, Biesta & Burbules 2003 s.22, Wiberg 2007 s.41). Intelligensbegrebet inde-

bærer, at der i situationen foretages en form for analyse og refleksion, der kan beskrives med be-

grebet ‟inquiry‟: 

”A moral situation is one in which judgment and choice are required antecedently 

to overt action. The practical meaning of the situation – that is to say the action 

needed to satisfy it is not self-evident. It has to be searched for. There are conflic-

ting desires and alternative apparent goods. What is needed is to find the right 

course of action, the right good. Hence inquiry is exacted: observation of the de-

tailed makeup of the situation; analysis into its diverse factors; clarification of what 

is obscure; discounting of the more insistent and vivid traits; tracing the conse-

quences of the various modes of action that suggest themselves; regarding the deci-

sion reached as hypothetical and tentative until the anticipated or supposed conse-

quences which led to its adoption have been squared with actual consequences. 

This inquiry is intelligence.” (Dewey 1957, s.164) 

Hvad Dewey beskriver her, svarer til den analyse af tænkningen, som han foretager I How we 

think (Dewey 1991). En pointe i forhold til at forstå dømmekraft ud fra Deweys begreb om intel-

ligens er, at Dewey her leverer et konkret bud på en beskrivelse af, hvordan analyse og reflek-

sion kan og skal foregå. Dette bud er tydeligvis inspireret af naturvidenskabelige metoder, men 

er for de fleste mennesker genkendeligt i forhold til at stå i situationer, som er præget af en usik-

kerhed. I en sådan situation vil observationer, hypoteser, afprøvninger og forsøgende konklusio-

ner på baggrund af afprøvninger være typiske.  
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    Dewey taler her om en moralsk situation, men det er rimeligt at antage, at der er overførbarhed 

til situationer, som ikke umiddelbart kan beskrives som moralske. Dette understøttes endvidere 

af, at det er tilsvarende metoder, der beskrives i How we think, hvor analysen af tænkningen ikke 

specifikt retter sig mod det moralske område.  Tilsvarende er Aristoteles‟ begreb om phrónesis 

udviklet i forhold til en moralsk sammenhæng, om end etik (ethos) i forhold til den antikke kon-

tekst dog skal forstås bredt som sædvane, men anvendes i en betydning af klogskab og dømme-

kraft i livets mange forskellige situationer.  

   En yderligere begrundelse for at anvende begrebet ‟intelligent handlen‟ er dettes relation til et 

erfaringsbegreb. Således vil Deweys bestemmelse af erfaring i relation til ‟intelligent handling‟ 

kunne kobles til en antagelse om, at pædagoger i udøvelsen af dømmekraft i høj grad har en op-

levelse af at ‟trække på‟ deres erfaring. Dette hænger i øvrigt godt sammen med Aristoteles be-

stemmelse af phrónesisbegrebet, som netop pointerer erfaring, som en del af dettes indhold.  

   Væsentlige begreber til indholdsbestemmelse af intelligent handlen vil være ‟erfaringsbegre-

bet‟ forstået som spørgsmålet om, hvordan erfaring anvendes på en kvalificeret måde. I den for-

bindelse er det relevant at erfaring kobles med læring, fordi dømmekraft må antages at være et 

resultat af læring i bred forstand. Mennesker lærer ikke blot ved at blive udsat for erfaring, men 

mennesker lærer ved kvalificeret brug af erfaring. Den erfaring, der er interessant i et dømme-

kraftsperspektiv er den, som har haft betydning for og kvalificeret pædagogens forståelse og ud-

lægning af situationer og som har ændret hendes handlerepertoire; ‟inquiry‟, forstået som reflek-

sions- og analyse i et spændingsfelt mellem vanemæssighed og ukendthed. Derudover er begre-

bet ’usikker situation‟ relevant som en ontologisk bestemmelse af menneskers livsvilkår i og 

med at mennesker vedvarende vil stå i usikre situationer, som skal håndteres til at blive ikke – 

usikre situationer. Det er usikre situationer, der er grunden til, at dømmekraft er nødvendig. Til 

begrebet om den usikre situation kan føjes Gadamers begreb om den hermeneutiske situation, 

idet der dermed opnås en kvalificering af situationsbegrebet. Situationer kan være usikre, men vil 

dog altid være rammesat af og indlejret i en betydningshorisont. 

 

Ser man på Gadamers behandling af dømmekraftsbegrebet er denne klart inspireret af Aristote-

les, men inddrager tillige andre filosoffers bestemmelse af begrebet, herunder Kants definition af 

dømmekraftsbegrebet. I det følgende vil indholdselementer blive beskrevet i forhold til den må-

de, hvorpå Gadamer udlægger dømmekraftsbegrebet. 
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   Et væsentligt indhold i dømmekraftsbegrebet er evnen til at subsumere det enkelte under det 

almene. Gadamer diskuterer i Sandhed og metode denne evne via begreberne dannelse, sensus 

communis, dømmekraft og smag (Gadamer 2004, kap. 1b). Derudover pointerer han, inspireret 

af Aristoteles, et begreb om anvendelse, som centralt for udøvelse af dømmekraften. 

   At forstå dømmekraftsbegrebet i relation til en evne som handler om at kunne subsumere det 

enkelte under det almene handler om at forstå dømmekraft, som en evne der udøves i en sam-

fundsmæssig kontekst, hvor formelle og uformelle regler, sædvaner og ideer om rigtigt og for-

kert udgør en væsentlig betydningshorisont. I forhold til pædagogers arbejde er dette ikke en 

uvæsentlig faktor, idet pædagoger dels er underlagt en politisk lovgivning og dels må orientere 

sig i forhold til den kulturelle kontekst de befinder sig i. Derudover er der et mere eller mindre 

eksplicit fagligt kodeks, der gør at pædagoger ikke må favorisere enkelte børn over andre. Såle-

des må pædagogers beslutninger vedrørende enkelte børn foretages i lyset af et fælles og alment 

niveau.  

   Anvendelsesbegrebet er tidligere blevet behandlet i dette kapitel i forbindelse med Gadamers 

begreb om den hermeneutiske situation og skal ikke uddybes videre. 

   Endelig knytter dømmekraftsbegrebet sig til at dømmekraft altid udøves af en konkret person. 

At have dømmekraft er således en personlig evne. Det må antages, at dømmekraft er en evne, 

der opøves gennem erfaring. Mennesket bliver til, hvad det er i kraft af, hvad det gør og den må-

de, hvorpå det forholder sig (Gadamer 2004 s.297). Dewey har lignende betragtninger vedrøren-

de sammenhængen mellem person og handling (Dewey s.1989 s.169). Spørgsmålet er, hvad der 

ligger i at forstå dømmekraft som en personlig evne. Hvad er dette ‟mere‟ som kun kan udgå fra 

den handlende person? Gadamer beskriver med udgangspunkt i Aristoteles dette mere som en 

personlig viden: 

For det er åbenbart et væsenstræk ved det moralske fænomen, at den handlende 

person selv må have viden og selv træffe sin afgørelse, og at han ikke kan lade no-

get andet fritage ham herfor.” (Gadamer 2004 s.298) 

I citatet viser sig videre et yderligere kendetegn ved dømmekraftsbegrebet. Dette er indholdet af 

frihed eller autonomi. Især Kants begreb om dømmekraft udmærker sig ved at være konstitueret 

af et frihedsbegreb. Den moralske handlende er ifølge Kant karakteriseret ved autonomi i og med 

sin brug af fornuften.  

   I pædagogers selvforståelse formodes der, at være en ide om, at de handler selvstændigt og au-

tonomt på baggrund af netop dømmekraft. Pædagogisk arbejde anses ikke for at være mekanisk, 
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men udført på baggrund af viden og vurdering i form af dømmekraft. Ser man på grænsefladen 

mellem evidensbaseret praksis og dømmekraft, så er der en rimelighed i at inddrage evidensbase-

ret viden som en ressource eller støtte (Kvernbekk 2010) i forhold til dømmekraften, mens evi-

densbaseret praksis må indtage elementer fra et begreb om dømmekraft, hvilket blandt andet sker 

pga. nødvendigheden af anvendelsesbegrebet, der sniger sig ind imellem evidensbaseret viden og 

praksis. Endelig berører dømmekraftsbegrebet selve begrebet om evidensbaseret viden, idet den-

ne som tidligere nævnt også kan hævdes at være et resultat af dømmekraft.  

   Der kan endvidere foretages en skelnen på baggrund af den måde viden opnås på. På den ene 

side kan der undervises i et vidensindhold med henblik på, at mennesker tilegner sig og lærer et 

bestemt indhold eller en bestemt kompetence. På den anden side må dømmekraft beskrives som 

en evne der ikke direkte kan undervises i, hvis undervisningsbegrebet i dette tilfælde her begræn-

ses til en forestilling om, at der ud af undervisning kommer et forudsigeligt resultat – f.eks. et re-

sultat der kan testes. Dømmekraft kan beskrives og anskueliggøres via eksempler i undervisning, 

men det vil være umuligt at teste dømmekraft. Dømmekraft vil kun kunne vurderes i praksis. 

   Som et sidste indholdselement i dømmekraftsbegrebet, der her skal nævnes, er at der kræves et 

tilhørsforhold til et andet menneske, hvis der skal udøves dømmekraft (Gadamer 2004 s.308). 

Tilhørsforholdet er ikke som sådan personligt, men indeholder ‟hensyntagen og overbærenhed 

(Gadamer 2004, s.308 med en henvisning til Aristoteles). I dette ligger evnen til at sætte sig ind 

i en andens perspektiv. 

På baggrund af ovenstående kan følgende indholdselementer bestemmes i forhold til dømme-

kraftsbegrebet: 
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Vilkår for handling i pædagogisk kontekst: usikre og 

hermeneutiske situationer. 

 

 

 

I det følgende skal der på baggrund af ovenstående udredning af en række indholdselementer i 

henholdsvis dømmekraftsbegrebet og begrebet om intelligent handlen udvikles et begreb om 

‟den vidende pædagog‟ idet denne karakteriseres ved at bevæge sig i krydsfeltet mellem evidens 

og dømmekraft. 

 

’Den vidende pædagog’ i krydsfeltet mellem dømmekraft og evidensbaseret viden 

‟Den vidende pædagog‟ skal her karakteriseres som den professionelle pædagog, der i udøvelsen 

af sin profession anvender forskellige typer af viden. Allerede i bestemmelsen af, hvilken type 

viden der skal anvendes anvender en pædagog dømmekraft. Hvis pædagogen ikke selv bestem-

mer, hvilken viden og hvilke metoder, der skal anvendes, begrænser udøvelse af dømmekraft sig 
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til, hvordan de bestemte metoder skal appliceres i konkrete situationer. Således sker der ikke et 

fuldstændigt tab af muligheden for at udøve dømmekraft, men den begrænses i en indledende fa-

se. Dette sker, hvis bestemte pædagogiske koncepter som f.eks. LP-modellen bliver indført som 

krav til det pædagogiske arbejde i en given kommune. Men det er svært at forestille sig at pæda-

gogen kan fratages vilkåret at være i en hermeneutisk og usikker situation samt at skulle forehol-

de sig til et anvendelsesaspekt. Således er der brug for, at pædagogen gennemfører didaktiske re-

fleksioner i forhold til udøvelsen af sin profession. Didaktiske refleksioner i det pædagogiske 

praksisfelt kan både foregå som planlægning af bestemte typer af aktiviteter, men er også kende-

tegnet ved at være længerevarende strategier i forhold til opdragelse, dannelse og læring. I den 

didaktiske refleksion foregår der en refleksion over anvendelsesmuligheder af forskellige typer 

af viden. Eksempelvis kan man forestille sig træning af social kompetence hos bestemte børn 

som et særligt indsatsområde. Typisk vil dette foregå ved en blanding af aktiviteter, der under-

støtter social kompetence – f.eks. samarbejdsopgaver, men også intervention, hvor der i konkrete 

tilfælde opstår problematiske situationer, samt tydeliggørelse af eksempler på god social kompe-

tence. F.eks. at det fremhæves, når børn i institutionen er gode kammerater eller at pædagogen 

selv lægger vægt på selv at fremvise gode sociale kompetencer.  Spørgsmålet er, hvordan pæda-

gogen her trækker på forskellige typer af viden.  

   ‟Den vidende pædagog‟ kan endnu ikke helt indkredses, idet en definition af ‟den vidende pæ-

dagog‟ må tage udgangspunkt i undersøgelser af, hvad pædagoger siger om deres egen praksis 

og hvordan evidensbaserede metoder spiller ind i denne. Pointen med begrebet ‟den vidende pæ-

dagog‟ er, at det åbner op for den mangfoldighed af viden, som er i spil i den pædagogiske pro-

fession. Pædagogen, der forventes at gøre brug af evidensbaserede metoder befinder sig i et 

krydsfelt mellem metoder, der betegnes som evidensbaserede og sin egen professionelle døm-

mekraft, der er bygget op gennem uddannelse og erfaring. Spørgsmålet er, hvilke strategier pæ-

dagogen vælger og hvorvidt der kan gives anvisninger på, hvad det vil sige at være en ‟vidende 

pædagog‟, der forstår at bevæge sig i dette krydsfelt. 

Operationalisering af dømmekraftsbegrebet/arbejds- og forskningsspørgsmål 

Undersøgelsen der skal foretages skal afdække, hvordan evidensbaserede metoder påvirker den 

pædagogiske praksis og pædagogernes dømmekraft.   Hvordan har tilstedeværelsen af evidens-

baserede metoder betydning for alle de elementer, som er beskrevet i indholdsbestemmelsen af 

dømmekraftsbegrebet og begrebet om intelligent handlen. Nedenstående spørgsmål relaterer til 

de enkelte elementer af dømmekraftsbegrebet i relation til evidensbaserede metoder. 
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1) Hvordan spiller erfaring ind i udøvelsen af professionen og hvordan bruges egen erfaring 

i forhold til beskrivelser i evidensbaserede metoder? 

2) Sker der ved indførelse af evidensbaserede metoder en ændring i den måde, hvorpå pæ-

dagogiske situationer analyseres og reflekteres over? 

3) Hvordan foregår overvejelser over, hvordan evidensbaserede metoder skal anvendes i 

konkrete situationer? 

4) Når metoder anvendes, hvordan bevæger pædagogen sig fra et alment generelt niveau 

(metoder og teorier, som generelle beskrivelser) til et individuelt konkret niveau (praksis) 

(subsumption af det enkelte under det fælles)? 

5) Hvordan spiller det personlige ind i udøvelsen af den pædagogiske profession. Er der et 

tab ved brug af evidensbaserede metoder? 

6) På hvilken måde påvirkes evnen til at tage perspektiv/sætte sig ind i andre mennesker, 

hvis evidensbaserede metoder samtidig er på spil? 
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Kapitel 5: Undersøgelsesmetoder 

af Palle Rasmussen 

 

Det centrale formål i projektet er at undersøge, hvordan pædagogisk praksis præges af inddragel-

sen af evidensbaserede tilgange, metoder eller koncepter. ”Pædagogisk praksis” er en sammensat 

størrelse, som omfatter både praktikernes handlinger og deres forståelser, og som er indlejret i 

institutionelle og sociale kontekster i form af bygninger, bekendtgørelser, arbejdsorganisering og 

meget andet. Ligesom andre elementer i samfundet kan pædagogisk praksis undersøges med for-

skellige metoder. For eksempel kan man gennemføre spørgeskemaundersøgelser, hvor en større 

og nærmere afgrænset gruppe af pædagogiske praktikere besvarer en række spørgsmål med for-

ud definerede svarkategorier, og hvor svarene gøres til genstand for statistisk analyse. Man kan 

interviewe et mindre antal pædagogiske praktikere og lade dem relativt frit beskrive det pædago-

giske arbejde og deres egne praksisformer. Eller man kan observere og beskrive udførelsen af det 

pædagogiske arbejde i bestemte sammenhænge, eventuelt med brug af udstyr til lyd- og billed-

optagelser. Valget af metoder indebærer tit en afvejning mellem, på den ene side behovet for at 

opnå tæt og dækkende viden om den undersøgte genstand, på den anden side behovet for at ska-

be grundlag for en vis grad af generalisering af resultaterne.  

   I nærværende projekt er fokus som nævnt på, hvordan inddragelsen af bestemte tilgange eller 

koncepter præger pædagogisk arbejde. En klassisk tilgang til dette ville være et eksperimentelt 

eller kvasi-eksperimentelt design, hvor man søgte at belyse effekten af den evidensbaserede til-

gang ved at holde alle andre væsentlige faktorer konstante. Det kunne ske ved at undersøge prak-

sis i de samme pædagogiske institutioner før og efter indførelsen af en evidensbaseret tilgang 

(med kontrol af, at andre væsentlige faktorer ikke havde ændret sig samtidig). Eller det kunne 

ske ved at sammenligne et antal pædagogiske institutioner, som havde indført evidensbaserede 

tilgange, med andre institutioner, som kun adskilte sig ved ikke at have indført evidensbaserede 

tilgange. Vi anerkender, at der er nogle styrker i denne klassiske tilgang, men der er væsentlige 

elementer i pædagogisk praksis, som den næppe vil kunne indfange. Her tænker vi især på sam-

menhængene mellem de pædagogiske praktikeres viden og refleksion og så deres praksisformer 

inden for givne kontekster. Derfor har vi valgt at benytte kvalitative metoder, hvor dokumenta-

tion af praksis kombineres med dokumentation af praktikernes refleksioner over den dokumente-
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rede praksis. Her har vi ladet os inspirere af Sophos-metoden, som er udviklet i forbindelse med 

tværnationale undersøgelser af pædagogisk praksis.  

   Vi undersøger også forskellige aspekter af de institutionelle kontekster, inden for hvilke pæda-

gogisk praksis foregår og hvor evidensbaserede tilgange og metoder søges indført. Skrevne tek-

ster, i form af f.eks. regulativer, vejledninger, inspirationstekster eller sammenfatninger af faglig 

viden, udgør et væsentlig led i disse kontekster, og skrevne tekster er som regel også et centralt 

middel til indførelse af nye tilgange. Derfor er tekst- eller diskursanalyse også en vigtig metode i 

projektet. 

 

Uover de nævnte metoder benytter vi i projektet også kvalitative interviews og spørgeskemaer. 

De kvalitative interviews er semistrukturerede og sagorienterede frem for livsverdensorienterede; 

de sigter mod at indfange nøglepersoners viden om og forståelse af evidensbaserede metoders 

grundlag, karakter og konsekvenser for praksis (jfr. Gillham 2005). Spørgeskemaerne har samme 

sigte, men bruger overvejende (men ikke udelukkende) forud fastlagte kategorier til at indhente 

oplysningerne. Spørgeskemaerne vil blive brugt til beskrivelse, ikke til videregående statistiske 

analyser.    

 

Aktionsforskning 

Den måde, hvorpå filmisk dokumentation og efterfølgende kommentering af pædagogisk praksis 

anvendes i dette projekt, indebærer et element af aktionsforskning.  

   Begrebet aktionsforskning dækker ikke over en bestemt, fast defineret metodologi. Det dækker 

snarere over et grundlæggende princip om, at forskning – især inden for samfunds- og humanvi-

denskaberne – skal bidrage til, at kvalificere den praktiske handlen inden for de undersøgte prak-

sisfelter. At ”kvalificere” betyder her ikke kun at gøre handlen mere effektiv ud fra de aktuelt 

gældende kriterier inden for praksisfeltet; det indebærer også en vurdering af, om disse kriterier 

lever op til mere generelle målsætninger om kvalitet og rationalitet i rammerne for menneskers 

liv. I den forstand har aktionsforskning et kritisk element, som er blevet understreget af uddan-

nelsesforskere som f.eks. Carr og Kemmis (1986).  

   Aktionsforskning rejser spørgsmål om forholdet mellem på den ene side forskerne, på den an-

den side de praktisk handlende aktører inden for det givne felt. Disse spørgsmål drejer sig ikke 

kun om rollefordelingen i anvendelsen af forskningsbaseret viden, men også om produktion af 

denne viden. Hvis den forskningsbaserede viden skal kvalificere handlen inden for et felt, må 

den i sit indhold være tilstrækkeligt tæt på feltets virkelighed til at kunne genkendes af og, i en 



75 

 

eller anden forstand, anvendes af aktører inden for feltet. Forskerne kan i princippet godt selv op-

træde som sådanne aktører, men deres viden vil have meget begrænset gennemslagskraft, hvis 

den ikke også indoptages af andre aktører. Derfor bliver det et vigtigt spørgsmål for aktions-

forskningen hvordan og i hvilket omfang feltets aktører kan inddrages i produktionen af viden, 

altså i forskningsprocessen. Det kan man finde ganske forskellige svar på.  

   Nogle mener, at feltets aktører må have en afgørende rolle i vidensproduktionen, fordi kun de 

har den nødvendige forankring i feltet og kendskab til behovet for ny viden. Dermed bliver akti-

onsforskning primært til forskning i egen praksis. For eksempel skriver den norske uddannelses-

forsker Hilde Hiim om forholdet mellem lærerforskere (altså lærere, som forsker i egen praksis) 

og andre forskere:  

 

”Lærerforskeren må tage ansvar for sit perspektiv i dokumentationen af ændringsprocesser, 

samtidig med at hun som leder har et hovedansvar for, at de forskellige deltageres perspektiver 

kommer frem, både i selve processen og i dokumentationen. Professionsbaseret lærerforskning 

er i princippet lidet forenelig med, at eksterne forskere forsker i læreres erhvervsudøvelse, fordi 

det tilhører lærerens mandat at lede samarbejdende uddannelses- og udviklingsprocesser, hvor 

læreren må tage et professionelt ansvar i forhold til valg som bliver gjort” (Hiim 2009, s. 494). 

 

Det er rigtigt, at den praktiske aktør – i dette tilfælde læreren – har et professionelt ansvar og 

mandat i forhold til handlen inden for feltet; men netop derfor vil den praktiske aktør også være 

tæt forbundet med de fremherskende handlingskriterier og forståelsesformer inden for feltet. De 

indebærer en risiko for at aktionsforskningen og dens handlingsforslag blot bekræfter og under-

støtter feltets fremherskende logik frem for at undersøge den uhildet og kritisk.  

   Hvis forskningsbaseret viden både skal kunne kvalificere praktisk handlen inden for et felt og 

kunne gøre dette på grundlag af en kritisk vurdering af feltets fremherskende kriterier for hand-

len, må forskningen balancere mellem forankringer inden for og uden for feltet. Det kan i prin-

cippet godt gøres af personer med professionelt ansvar inden for feltet, som f.eks. den lærerfor-

sker, Hiim skriver om; men det vil kræve en udviklet evne til at forholde sig analytisk til egne 

forudsætninger. En anden vej er forskellige former for samarbejde mellem på den ene side for-

skere, på den anden side aktører med praktisk ansvar inden for feltet. Dette kræver åben dialog 

mellem de to parter om mål og kriterier for den tilstræbte viden.  
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   Aktionsforskningselementet i nærværende projekt knytter sig især til produktionen af viden om 

hvad der sker, når evidensbaserede tilgange inddrages i den pædagogiske praksis. Dette indebæ-

rer også viden om elementer i pædagogisk praksis, som kan spille sammen med (eller imod) de 

evidensbaserede tilgange, som for eksempel dømmekraft. I den kvalitative undersøgelse, hvor 

der gøres brug af videodokumentation, bliver feltets praktiske aktører – især pædagoger – i første 

omgang gjort til genstand for undersøgelse og registrering via videooptagelse. I anden omgang 

inddrages aktørerne så i kommenteringen og fortolkningen af den praksis, som er dokumenteret 

på video. I et vist omfang inddrages de også i det videre analysearbejde.  

 

Det tilsigtede resultat af projektet er først og fremmest forskningsbaseret viden, fastholdt i form 

af dokumenter. Hensigten er ikke at formulere klare retningslinjer eller principper for praksis; 

men inddragelsen af feltets aktører kan bidrage til at sikre, at denne viden er genkendelig og kan 

bringes i spil i forhold til den praktiske handlen inden for feltet. Samtidig må det forventes, at 

projektet vil bidrage til den pædagogiske refleksion hos de aktører – især pædagoger – som ind-

går i fortolkningsarbejdet.  

 

Dokumentation og kommentering af pædagogisk praksis 

Sophos-metoden er blandt andet udviklet og brugt i forbindelse med et komparativt projekt om 

omsorgsarbejde i Europa. ”Sophos” er en forkortelse af ”Second Order Phenomenological Ob-

servation Scheme”. At der er tale om observation af anden orden betyder, at man observerer per-

soner, som observerer pædagogisk praksis. I det nævnte komparative projekt blev videooptagel-

ser af pædagogisk praksis i et bestemt land vist for og diskuteret af observatører i andre lande 

(Jensen og Hansen 2004, kap. 2 og 3, jfr. også Hansen 2006, kap. 2). Hovedformålet var ikke at 

beskrive den videooptagede pædagogiske praksis, men derimod at dokumentere de forskellige 

observatørgruppers reaktioner på og kommentarer til denne praksis. Det er altså forståelser af 

pædagogiske praksis hos forskellige grupper af aktører inden for det pædagogiske felt, udtrykt i 

disse aktørers tematiserede diskurser, som er hovedgenstanden for undersøgelsen. Metoden 

rummer følgende skridt:  

 

Første skridt: Dokumentation af pædagogisk praksis. Pædagogisk praksis i en given kontekst vi-

deofilmes, og videomaterialet redigeres til en film. Forskerne forstår de film, som laves som led i 

arbejdet, som tilrettelagte cases. De giver en redigeret, men anskuelig og detaljeret fremstilling 

af social realitet. Det er ikke den korrekte eller bedste pædagogiske praksis, som vises, men der-
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imod almindelig, dagligdags pædagogisk praksis. Filmene viser både gode og mindre gode sider 

af den pædagogiske praksis.  

 

Filmene i det nævnte projekt blev udformet efter følgende principper:  

 Hver film varer ca. 30 minutter og bygger 4-6 timers videooptagelser 

 Filmene fremlægger almindelig, daglig pædagogisk praksis og omfatter situationer hvor 

børn ankommer, leger, spiser og forlader institutionen 

 Hver film fokuserer på to pædagoger (care workers) 

 Der indgår ikke anstødelige situationer eller uetiske afsløringer.  

 

Alle optagelser blev lavet af en professionel filmfotograf. Han havde besøgt institutionerne i for-

vejen, så han kunne få et indtryk af stedet og aktørerne kunne vænne sig til ham. Planlægningen 

og styringen af optagelserne samt redigeringen af filmene skete i samarbejde med en forsker. 

Forskerne overvejede brugen af vidvinkel, hvor man ville optage alt i et givet rum, men fravalgte 

det fordi observatørerne så ville have haft svært ved at overskue alle aktiviteterne og fortolke 

børnenes ansigtsudtryk. I stedet valgte man at lade kameraet følge enkelte børn.  

 

Andet skridt: Kommentering af den dokumenterede praksis. Filmen vises for forskellige grupper 

af observatører, og observatørernes kommentarer til den viste praksis fastholdes via lyd- og vi-

deooptagelser.  

 

I projektet om omsorgsarbejde i Europa blev filmene som nævnt vist for observatører, som på 

forskellige måder havde kendskab til pædagogisk praksis, men i et andet europæisk land; f.eks. 

blev optagelser fra Danmark vist for observatører fra Ungarn. Filmene blev vist i tre sessioner 

for hver sin gruppe af observatører: Sociale aktører (primært forældre); praktikere (pædagoger) 

og eksperter. Der var altid en forsker til stede. Gruppernes størrelse varierede fra 2 til 5 udover 

forskeren. Sessionerne foregik oftest på følgende måde: Først var der en kort introduktion, hvor 

det bl.a. blev understreget, at filmene ikke viste hvordan pædagogisk praksis bør være, og at 

formålet med sessionen ikke var at evaluere den filmede praksis. Dernæst blev filmen vist i sin 

helhed; efter en kort pause blev den så vist igen, men nu blev den stoppet, når nogle af deltager-

ne havde kommentarer.  
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   De forskellige observatører fungerer i et vist omfang som medfortolkere af den dokumenterede 

praksis, men samtidig må forskerne opretholde en distance for ikke at komme til at reproducere 

en aktørgruppes selvforståelse. Forskerne fortolker på den ene side via identifikation og fælles 

forståelseshorisont med observatørerne, men samtidig via kritisk distanceret analyse af tekstma-

terialet.  

 

Tredje skridt: Analyse af forståelser af pædagogisk praksis. Observatørgruppens kommentarer 

optages på bånd og i de fleste tilfælde også på video. Desuden tager den tilstedeværende forsker 

noter. Båndene udskrives og suppleres med registreringer fra videooptagelserne (for eksempel af 

kropssprog) og fra forskerens noter. Man får således en meget fyldig registrering af observatø-

rernes reaktioner og kommentarer. Dette materiale analyseres af forskerne med henblik på at fin-

de karakteristiske forståelser af den pædagogiske praksis og dens forudsætninger og kontekster. 

Som baggrund for analysen indhentes oplysninger om observatørerne via samtaler eller spørge-

skemaer.    

 

Kommentarer til Sophosmetoden 

I projektet om omsorgsarbejde i Europa anvendes Sophos-metoden til en komparativ undersøgel-

se af forståelser af pædagogisk praksis. Fokus er på reaktionerne og refleksionerne hos forskelli-

ge grupper af observatører inden for en national kontekst, når de konfronteres med en film om 

pædagogisk praksis i en anden national kontekst. Filmene er ikke så meget kilder til viden om 

pædagogisk praksis; de er redigerede cases med vægt på elementer, som producenterne opfatter 

som typiske i den nationale sammenhæng, og de er beregnet til at fremkalde reaktioner og re-

fleksioner hos de forskellige observatørgrupper. Det er derfor, metoden lægger så meget vægt på 

at dokumentere de sessioner, hvor filmene forevises og dokumenteres.  

   I nærværende projekt er forholdet mellem de forskellige skridt anderledes. Første skridt er sta-

digt dokumentation af praksis via videooptagelser og redigering af disse optagelser. Dokumenta-

tionen vil være fokuseret på kontekster og situationer, hvor evidensbaserede tilgange søges ind-

draget. Der vil stadig være tale om en udvælgelse af stoffet, både i optagelse og redigering, styret 

af fotograferne og de medvirkende forskere. Men filmene vil ikke lægge vægt på nationalt typi-

ske træk, og de vil ikke retter sig mod observatørgrupper fra andre lande. Observatørgruppen vil 

omfatte praktikere og aktører, som selv er deltagere i den observerede praksis, og derfor behøver 

den filmiske dokumentation ikke at fremstå som en sammenhængende case. I andet skridt frem-
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vises filmen så for en gruppe observatører, som primært består af pædagogiske praktikere, som i 

et eller andet omfang har deltaget i de dokumenterede praksissituationer. I hvilket omfang socia-

le aktører som børn og forældre skal medvirke, afhænger af den givne kontekst. Fokus for kom-

mentarer i fremvisningssessionerne er, hvorvidt og hvordan evidensbaserede tilgange kommer til 

udtryk i den dokumenterede praksis. Observatørernes reaktioner og refleksioner dokumenteres 

efter Sophos-metodens retningslinjer. I tredje skridt analyseres kommentarerne. Analyserne ud-

føres primært af forskerne, men praktikerne/observatørerne inddrages i et vist omfang, f.eks. ved 

at de får forelagt analyseudkast til kommentering.  

 

Diskursanalyse 

En diskurs kan defineres som er en bestemt måde at skrive eller tale (eller på andre måder ud-

trykker sig) om bestemte fænomener i verden på. Diskursanalyse er så analyse af, hvordan be-

stemte aktører udtrykker sig om bestemte fænomener. Nogle varianter af diskursanalyse rummer 

generel teori om erkendelsens og samfundets konstituering, men her omtaler vi kun diskursana-

lyse som empirisk metode.    

 

Den centrale inspirationskilde for den diskursanalytiske metode er Michel Foucault. Han arbej-

dede med en særlig form for idehistorie, hvor han fokuserede på et mellemniveau mellem på den 

ene side de "store" ideer, teorier og paradigmer, på den anden side de økonomiske, sociale og in-

stitutionelle strukturer og processer. Hans undersøgelser drejer sig bl.a. om udviklingen for en 

række delområder af menneskelivet, som f.eks. seksualiteten, sygdommen og medicinen, fæng-

selsvæsnet.    

Foucaults indfaldsvinkel til disse forskellige områder af tilværelsen er menneskers problematise-

ring af livsvilkårene. Han ville vise, hvordan bestemte vidensformer og forståelsesformer er vok-

set frem omkring bestemte problemer i tilværelsen, og hvordan disse vidensformer har forbundet 

sig med bestemte praktikker og institutioner. Diskurser var for ham ikke bare ideer eller teorier, 

det er også f.eks. forordninger, cirkulærer, love, osv. for bestemte institutioner og praksisfelter, 

beretninger om begivenheder, udkast til reformer osv. I et af sine tidlige arbejder definerer Fou-

cault den diskursive praksis som "..en samling af anonyme, historiske regler, altid bestemt i tid 

og rum, som i en given periode og i et givet socialt, økonomisk, geografisk eller lingvistisk om-

råde har defineret betingelserne for udsigelsen" (Foucault 1972, s. 33-34).  

   Det er karakteristisk, at Foucaults analyser ofte handler om sammenhængen mellem udviklin-

gen i på den ene side de videnskabelige forståelser og sagkundskaber inden for givne områder 
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(som f.eks. medicinen og psykologien), på den anden side forskrifterne for og organiseringen af 

den praktiske virksomhed inden for de samme områder.  

   Arbejdet med udforskningen af diskurserne og deres udvikling kaldte Foucault vidensarkæolo-

gi. Arkæologi betyder her ikke at grave efter levninger i jorden, men derimod at "grave" i arki-

vet, som er det begreb Foucault anvender om de historisk overleverede samlinger af diskurser.  

   I den sidste del af sin karriere udviklede Foucault en forståelse af magtens former og udvikling, 

som også udgjorde en del af forståelsesrammen i hans analyser af f.eks. fængselsvæsnets og sek-

sualitetens historie (Foucault 2008). Han fremhævede, at analyser af magtrelationerne ikke kan 

bygge på den juridiske suverænitetsmodel, hvor det forudsættes at individet har naturlige ret-

tigheder og at loven er den fundamentale udtryksform for magten. Man må studere magten med 

udgangspunkt i magtrelationernes og magtformernes mangfoldighed, forskelle i specifikke histo-

riske kontekster. Man kan ikke med Foucault i hånden sige ret meget om magt som generelt fæ-

nomen; men nok om magtens betydninger og teknikker, der anvendes i bestemte sammenhænge.  

 

I magtanalyserne er det fortsat de sammenhængende, skriftlige diskurser, som er Foucaults pri-

mære materiale, f.eks. når han eftersporer, hvordan forholdet mellem krig og magt er blevet ud-

lagt i historieskrivningens diskurser og hvordan historieskrivningen har påvirket magtfulde aktø-

rer og deres praksis (Rasmussen 2009).  

 

I forlængelse af Foucaults arbejde har forskellige forskere arbejdet med at udmønte og systema-

tisere diskursanalytiske tilgang. En af de centrale bidragydere er Norman Fairclough, som har 

baggrund i sprogvidenskaben. Han knytter analysen tættere til sproglige elementer og strukturer, 

og til forskel fra Foucault søger han, at udvikle et begrebsapparat, som dækker både mundtlige 

og skriftlige diskurser (Fairclough 2008, Jørgensen og Phillips 1999).  

 

Blandt de egenskaber ved diskurser, som Faircloughs tilgang lægger vægt på, kan nævnes:    

 Ordforrådet, altså spørgsmålet om, hvor man vælger nogle ord frem for andre alternati-

ver, når man omtaler personer, begreber eller handlinger. 

De betydninger, som knyttes til de valgte ord. 

 Sammenknytningen af ord og udtryk i større tekststrukturer, som f.eks. kan prioritere be-

stemte temaer og konstruere bestemte argumenter.  
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 Den måde, diskursens producent signalerer sin opfattelse af og vægtning af udsagnet. For 

eksempel gennem valget af verber (”skal” eller ”bør”) og gennem ord, som på forskellig 

måde styrker eller svækker udsagnet (”altid” eller ”somme tider”).  

Metaforer, som er med til at give ord og diskurser betydning. F.eks. er ord hentet fra 

krigsførelse udbredt i mange sammenhænge.  

 Diskursers direkte eller indirekte henvisning til andre diskurser (herunder til bestemte, 

velkendte tekster eller udsagn), som bidrager til at skabe en fortolkningsramme og til at 

lægge mere eller mindre vægt bag udsagn.  

 

Følgende citat kan tjene til eksempel på nogle af de egenskaber ved diskurser, som Faircloughs 

tilgang søger at afdække. Det er hentet fra en rapport udarbejdet i forbindelse med OECDs eva-

luering af dansk uddannelsesforskning i 2004. Som led i tilvejebringelsen af dokumentationsma-

teriale til brug for evalueringen indsamlede Videnskabsministeriet via spørgeskemaer oplysnin-

ger om forskningsmiljøer, projekter, metoder og publikationer inden for uddannelsesforskning 

ved danske forskningsinstitutioner. Besvarelserne blev sammenfattet i en rapport skrevet af to 

professorer, Carsten Elbro og Jens Rasmussen. Rapporten bestod mest af tabeller med nøgterne 

kommentarer, men i slutningen kunne man læse følgende formulering:  

 

”Den didaktiske forskning benytter i udstrakt grad kvalitative forskningsmetoder. Disse metoder 

er selvfølgelig velegnede til at beskrive og analysere didaktiske teorier og praksis. Men de er ik-

ke stærke, når det drejer sig om at fastlægge erkendelsernes gyldighedsområde. Det betyder, at 

danske aftagere af den didaktiske forsknings resultater sjældent kan vide, i hvilket omfang de kan 

forvente, om resultaterne gælder for dem og for deres elever. De kvalitative resultater kan over-

vejende tjene til illustration og til individuel inspiration. Og det forekommer utilstrækkeligt, hvis 

den didaktiske forskning skal kunne bidrage til et evidensbaseret grundlag for dansk undervis-

ning. (…) det er meget sjældent, at der frembringes indsigter med kendt, almen gyldighed – og 

følgelig meget få publikationer med international gennemslagskraft” (Elbro og Rasmussen 2004, 

s. 20). 

 

Den første sætning er en konstatering af et sagforhold, som også fremgår af tabelmaterialet i rap-

porten. De efterfølgende sætninger rummer derimod udsagn, som ikke har belæg i den gennem-

førte undersøgelse (som handler om metoders udbredelse, ikke om deres kvalitet) og heller ikke i 
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en generel metodologisk eller videnskabsteoretisk argumentation (idet rapporten i øvrigt både er 

og præsenterer sig som rent beskrivende). Forfatterne nævner ikke, at der er stor uenighed og 

meget diskussion inden for samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning om kvalitative og 

kvantitative metoders gyldighed og anvendelighed. Selv om der i nogle tilfælde knyttes forbe-

hold til udsagnene (”overvejende”, ”det forekommer”) fremsættes de alligevel med betydelig 

vægt (de kvalitative metoder ”er ikke stærke”, det er ”meget sjældent”). Under citatet ligger des-

uden en ikke-ekspliciteret argumentationskæde, ifølge hvilken: 

 kvantitative undersøgelser (og ikke kvalitative) kan tilvejebringe indsigter med almen 

gyldighed, hvilket fører til, at: 

 lærerne kan vide, om resultaterne gælder for dem og deres elever, samt til: 

 publikationer med international gennemslagskraft  

  

Alle led i denne argumentation er kontroversielle inden for forskningen; for eksempel ville man-

ge aktionsforskere argumentere for, at netop mere kvalitative og lokale undersøgelser, forankret i 

konteksten for den pædagogiske praksis, er en forudsætning for resultater, som lærere kan bruge. 

Men forfatterne gør ikke opmærksom på sådanne uenigheder og ekspliciterer heller ikke argu-

menterne for deres egen position. Samtidig rummer citatet en sproglig appel til læserne; ved at 

henvise til ”aftagerne (…) og deres elever” fremmaner forfatterne billedet af den enkelte lærer, 

som i klasseværelset kan bruge evidensbaseret didaktisk viden til at give eleverne den helt rigtige 

undervisning. Det er imidlertid ikke repræsentativt for den måde, hvorpå kvantitativt baseret di-

daktisk forskning forbindes med pædagogisk praksis; den anvendes i højere grad som grundlag 

for beslutninger på institutions- og systemniveau.  

 

Elbros og Rasmussens rapport var en del af grundlaget for den baggrundsrapport, det danske vi-

denskabsministerium udarbejdede som oplæg til OECDs evalueringspanel. Den citerede formu-

lering indgår ikke direkte i rapporten; men både i den og i den endelige evalueringsrapport for-

muleres et ønske om opprioritering af kvantitative metoder i dansk uddannelsesforskning.  

   Diskursanalyse handler således om, hvad der inkluderes og hvad ekskluderes, hvad der gøres 

eksplicit og gøres implicit, hvad der sættes i forgrunden og hvad der trækkes tilbage til baggrun-

den, hvad der tematiseres og hvad der forbliver ikke-tematiseret, når aktører formulerer sig om 

forskellige sagsforhold.   



83 

 

   Både Foucault og Fairclough diskurser som led i sociale og politiske magtforhold. De betyd-

ningskonstruktioner, der sker i diskurser, bidrager på forskellig vis til at opretholde magtforhold, 

som indebærer bestemte institutioners eller gruppers dominans. Diskursanalyse vil derfor ofte 

have et kritisk perspektiv, idet de vil søge at afdække dominansforholdene og dermed bidrage 

udvikling af mere lige magtforhold.  

 

Opsummering 

Vores ærinde er at undersøge, hvordan inddragelsen af evidensbaserede tilgange, metoder eller 

koncepter præger pædagogiske praktikeres viden og refleksion og dermed deres praksisformer 

inden for givne kontekster. Projektet har karakter af aktionsforskning, ikke forstået som en be-

stemt metodologi, men som et grundlæggende princip om, at forskning skal bidrage til at kvalifi-

cere den praktiske handlen inden for de undersøgte praksisfelter. Ud fra en vurdering af forsk-

ningsgenstandens karakter har vi valgt at benytte kvalitative metoder. Én væsentlig metode er in-

spireret af den såkaldte Sophos-metode, som er udviklet i forbindelse med tværnationale under-

søgelser af pædagogisk praksis, og hvor dokumentation af praksis via videooptagelser kombine-

res med dokumentation af refleksioner over den dokumenterede praksis. I vores projekt vil ob-

servatørgruppen omfatte praktikere og aktører, som selv er deltagere i den observerede praksis. 

En anden væsentlig metode er diskursanalyse, forstået som analyse af, hvordan bestemte aktører 

udtrykker sig om bestemte fænomener. I vores projekt vil metoden blive brugt til at se på, hvor-

dan administrative og faglige aktører på forskellige niveauer, for eksempel i ministerier, kom-

muner og organisationer, formulerer sig om evidensbaserede pædagogiske metoder. Hvad omta-

les og hvad omtales ikke, hvilke argumenter ekspliciteres og hvilke forbliver implicitte, hvilke 

værdier knyttes til evidensbegrebet. De betydningskonstruktioner, der sker i diskurser om evi-

dens, er på forskellige måder forbundet med magt- og dominansforhold inden for det pædagogi-

ske felt. Uover de nævnte metoder benyttes i projektet også sagorienterede kvalitative interviews 

og spørgeskemaer. 
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