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 D 
et er ikke kun lærere og pæda-
goger, der skal evidensbasere 
deres professionelle virke. Ej 
heller kun politikere, der 
gerne vil træffe evidensbaserede 

beslutninger og indrette samfundet efter den 
bedst tilgængelige viden. Det gælder de fleste 
af os, når vi betragter vores eget liv.  
Når forældre overvejer, hvor meget Playstation 
deres børn skal have lov til at spille, eller når 
potentielle partnere skal finde ud af, om de 
passer til hinanden, så kan mavefornemmel-
ser, intuition og såkaldte ’synsninger’ supple-
res med referencer til tal, teori, undersøgelser 
og rapporter. Indenfor snart sagt alle livets 
forhold kan man ved at følge de anbefalinger, 
som offentlige råd og ekspertudvalg kommer 
med, leve et næsten evidensbaseret liv.  Ved at 
rette ind efter det anbefalede antal genstande 
om ugen, antal stykker frugt og grønt om 
dagen, antal minutter med pulsen oppe, 
antal timer i sengen om natten inklusive den 
anbefalede mængde seksuel aktivitet, kan 

man kontrollere omgangen med farlige ting 
som alkohol, sex, mad og fysisk inaktivitet. 
Og at sidde eksperters gode råd og anbefa-
linger om, hvordan vi bedst lever vores liv, 
overhørig kræver en tro på sig selv, der let 
kommer til at minde om Kristen Poulsgaards 
herostratiske udsagn om, at hvis dette er 
fakta, så benægter æ fakta.

Den aktuelle optagethed af evidens i ud-
dannelse og pædagogik kan således ses som 
udtryk for en bredere samfundsmæssig ten-
dens, der aftegner konturerne af det moder-
ne individs evidensbaserede og systematisk 
evaluerede liv. Men hvad er baggrunden for 
denne tendens – og har den en pris?

Behov for kontrol 
Scenariet udfolder sig på den samfunds-
mæssige baggrund, Anthony giddens har 
beskrevet som en aftraditionalisering. Det er 
qua det forhold, at vi hverken som indivi-
der eller som myndigheder kan påberåbe 
os traditionelle, værdimæssige argumenters 
vægt, når vi vælger dette og hint. Samtidig er 

vi klar over, at dette ikke betyder, at alt er lige 
godt. Derfor vender vi os mod videnskaben; 
den eneste instans, der i dag har tilstrækkelig 
autoritet til at afgøre, hvad det er, der er det 
bedste alternativ.

Efterspørgslen på evidens er således en 
del af en mentalitet, som vokser frem i det 
aftraditionaliserede samfund, hvor refleksion, 
viden og den systematiske behandling af 
erfaringer bliver den eneste måde at etablere 
en fornemmelse af kontrol på. Det evidens-
baserede liv opstår, når den videnskabelige 
forestilling om, at man kan isolere, hvad der 
virker, og dermed opnå en systematisk ef-
fektivisering af sine handlinger, med ga-
briel Tardes ord blive »model« for imitation 
indenfor andre områder af samfundet. Hvor 
det tidligere var hoffets kulturelle former, der 
via imitation sivede ud i det bredere samfund, 
udgør videnskabsmanden, der betragter sit 
eksperiment, i dag en model, som via imita-
tion udarter sig i en lang række nye former, 
når politikeren betragter »sin« befolkning, 
læreren betragter sin elev, kvinden betragter 
sin mand, forældrene betragter deres børn.

Den medierede kærlighed
Når det gælder det private liv, er det imidler-
tid langt fra altid sådan, at evidens indoptages 
umedieret i form af rapporter, anbefalinger 
og tal, ofte medieres dette indoptag gennem et 
mere eller mindre gråt marked af rådgivende 
instanser, der omsætter evidens til vejledning, 
praksisforeskrifter og didaktik. Som eksempel 
tilbyder familierådgivningscentre råd på evi-
densbaserede grundlag, idet de påberåber sig 
et bestemt psykologisk perspektiv; mens for 
eksempel firmaet Dansk imago center tilbyder 
undervisning i »parforhold og romantisk kær-
lighed, parforholdsrelationen som udviklin-
gens kraftcenter, effektiv kommunikation og 
følelsesmæssig og social intelligen, samt selvets 
udvikling,« idet de omsætter abstrakt psykolo-
gisk viden til praktiske anvisninge, og på den 
måde giver et struktureret bud på, hvad der 
virker i intime relationer; hvad der er rigtigt 
at føle, tænke og være opmærksom på hos sig 
selv og den anden. 

I en bred kulturel forstand, bidrager såvel 
evidensbaseringen som sådanne afledte 
kulturelle former til at etablere en særlig 
form for mentalitet, som er kendetegnet ved, 
at den betragter livet som et eksperiment, 
der skal styres af den bedste viden og ved 
hjælp af den systematiske refleksion over og 
behandling af begåede erfaringer. 

Udviklingen af denne mentalitet understøt-
tes samtidig af de nye teknologiske medier, 
hvor man »liker« andres opdateringer og 
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Hvor mange stykker frugt om dagen? Hvor mange timers 
søvn? Hvor meget sex? Og hvilken type partner passer 

bedst til mig? I det aftraditionaliserede samfunds overskud 
af handlemuligheder har vi brug for sikkerhed for, at det vi 
gør, er det rigtige, så vi forsøger at leve det evidensbaserede 
liv. Men man kan ikke leve og forholde sig til sit liv som 

en videnskabsmand forholder sig til sin genstand, advarer 
adjunkt i pædagogisk sociologi Jørn Bjerre.
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fotos. Antallet af likes sætter ligesom antallet 
af såkaldte »followers« ens status i flokken 
på tal. Den ene har 3000, der følger ham, den 
anden kun 125. 

Denne teknologisk muliggjorte kvantifice-
ring af ens identitetsmæssige værdi finder et 
af sine mest ekstreme udtryk i fænomenet 
online dating, hvor firmaer hævder, at de 
gør brug af personlighedstest og algoritmer 
til at matche passende partnere, men hvor 
det nok mere er deltageenes egne evner til 
at opstille kriterier for at evaluere modpar-
ten, der styrer valget. På bestemte sites, der 
særligt henvender sig til smukke mennesker, 
er denne evaluering yderligere systematiseret, 
idet ens udseende skal vurderes på en skala af 
brugere af det modsatte køn, før man kan gå 
i gang med at date dem.

Forskere har i studier af onlin- dating 
fundet, at denne teknologis åbenlyse fordele, 
at brugere hurtigt kommer i direkte kontakt 
med mange potentielle partnere, ikke nød-
vendigvis betyder, at de derved finder mere 
af det, de søger. En forskergruppe påpeger 
således, at adgangen til en stor mængde af 
potentielle partnere, kan »skabe et evaluativt, 
assessment-orienteret mindset, som gør, at 
online daters objektiverer potentielle partnere, 
hvilke kan underminere deres villighed til at 
binde sig til (committe) en af dem« (Finkel 
et al., 2012, s. 3; kursiv tilført). Det, disse 
forskere iagttager, er altså, at mediet ikke blot 
formidler kontakt på en mere rationel og 
systematisk måde, men at mediet bidrager 
til at oversætte kontakten til en ny form, der 
producerer en mentalitet, der kan vise sig 
dysfunktionel i forhold til det, som i første 
omgang var formålet med at bruge teknolo-
gien, at udvælge en partner.

Livet – det kan ikke vente
Der er forskel på at problematisere evidens 
som såda, og at problematisere den måde, 
brugen af evidens udarter sig på, når den 

imiteres på samfundsmæssige område, som 
forvaltning, professionsudøvelse, hverdagsliv 
og kærlighed. Problemet er nemlig, at det 
ofte kun er videnskabens ydre karaktertæk, 
der imiteres, altså den distance til livets dyna-
mik, som er forudsætningen for objektivitet 
og saglighed. Når denne distance overføres 
fra laboratoriet og teorien til andre områder, 
idet de ydre kendetegn isoleres fra dét, der 
er videnskabens funktion, nemlig udviklin-
gen af en mere sand og en dybere forståelse, 
forfalder videnskabens kvaliteter til hen-
visende, systematiserende, objektgørende, 
strukturerede og dokumenterende former, 
der ganske vist kan regulere hverdagslivet og 
det professionelle livs felter, som var der tale 
om videnskabelige eksperimenter, men som 
– netop fordi det er noget andet – også kan 
underminer, snarere end udvikle disse felter. 
Videnskab beskriver livet godt, fordi den 

installerer en afstand til det, men hvis man 
går ind i livet, pædagogikken eller kærlig-
heden med en evaluerende, objektiverende 
mentalitets afstand, transformeres disse 
videnskabelige kvaliteter til afstumpethed. 
Det forhold, at evidensbaseringen kan og 
fortsat vil informere os, gøre os klogere på 
os selv som professionelle og privatpersoner, 
kommer ikke til at ændre ved det socialonto-
logiske forhold, at de principper, der skaber 
den gode iagttagelse, er af en anden type, end 
de principper, der skaber det gode liv. Man 
kan ikke leve et evidensbaseret liv, fordi, som 
Emile Durkheim engang har formuleret det 
– videnskaben har en anden karakter og en 
anden tidsdynamik end livet: videnskaben er 
fragmentarisk og ukomplet, og dens fremskridt 
er langsomme og aldrig færdige, men livet – 
det kan ikke vente. 
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JØrN BJerre 
Jørn Bjerre er adjunkt i pædago-
gisk sociologi ved Institut for 
Uddannelse og Pædagogik. Han 
bidrager blandt andet med en 
artikel til det kommende 
Cursiv-nummer om evidens, hvor 
han sammen med David reimer 

analyserer evidens som genre på baggrund af 
læsninger af evidensrapporter.

»De principper, der skaber 
den gode iagttagelse, 
er af en anden type, 

end de principper, der 
skaber det gode liv.«

adjunkt Jørn Bjerre

cursiv er en skriftserie 
om Uddannelse, di-
daktik og pædagogisk 
forskning, der udgives 
af Institut for Uddan-
nelse og Pædagogik. 
Næste nummer af 

Cursiv handler om 
evidens og vil inde-
holde bidrag fra en 
bred vifte af nationale 
og internationale for-
skere, bl.a. Gert Biesta. 
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