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Skismaet mellem evidensbaseret praksis, professionel etik og 

managerialisme - med socialpædagogikken som eksempel 

af Niels Rosendal Jensen & Christian Christrup Kjeldsen 

 

Uddannelse af socialpædagoger medfører en vis værdibaseret og humanistisk 

orienteret tilgang. Artiklen sætter denne forståelse i første række ved i det 

indledende afsnit at præsentere et bredt overblik over væsentlige professionelle 

værdier og holdninger, således som de findes i de mest udbredte lærebøger til 

pædagoguddannelsen. Derpå undersøges i artiklens andet afsnit, hvordan 

evidensbaseret praksis (EBP) forstås inden for dette faglige felt. I tredje og 

fjerde afsnit følger en diskussion af virkningerne af EBP blandt forskere og 

praktikere. Det pointeres, at der er opstået et skisma mellem professionelle skøn 

og evidensbaseret praksis, og dette tema udfoldes i artiklens femte afsnit som en 

diskussion af, hvorvidt det er muligt at bygge bro mellem de to tilgange. Endelig 

konkluderes og perspektiveres artiklen i sidste afsnit. 

 

Nøgleord: Socialpædagogik, evidensbaseret praksis, EBP, managerialisme, forskning, 

praksis. 

 

Evidensbaserede metoder og tilpasset dømmekraft 

af Merete Wiberg 

 

Denne artikel diskuterer dømmekraft, og hvordan professionel dømmekraft ved 

indførelse af evidensbaserede metoder i danske pædagogiske institutioner risikerer 

at blive til tilpasset dømmekraft. Tesen er, at fordi evidensbaserede metoder 

fremstår autoritative og baseret på sikker viden, så har de den indflydelse, at 

de kan underminere professionel dømmekraft. Dømmekraft udlægges i denne 
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artikel via Gadamer og Dewey, og således forstås dømmekraft i overensstemmelse 

med Gadamer som anvendelse af viden i en situation, hvor der foregår samtidig 

fortolkning og forståelse af situationen. Tesen er, at evidensbaserede metoder 

qua deres status som viden, der virker, fordi den er forskningsbaseret, får den 

indflydelse på forståelsen og fortolkningen af situationen, at denne tilpasses den 

evidensbaserede metode. Der er tale om en slags efterrationalisering, som f.eks. 

får pædagoger til at sige, at deres egen erfaring passer med metoden. 

Alternativet er, at professionelle kritisk vurderer de metoder, de præsenteres 

for, og at de ved en undersøgende tilgang til pædagogiske situationer, inspireret 

af Deweys begreb om ‘inquiry’, kan udfordre en tilpasset dømmekraft. Der 

anvendes eksempler fra et forskningsprojekt, der har undersøgt evidensbaserede 

metoders indflydelse på pædagogers forståelse af eget arbejde. 

 

Nøgleord: evidensbaserede metoder, pædagogisk arbejde, tilpasset dømmekraft, 

professionel dømmekraft, undersøgende tilgang, Dewey. 

 

Evidens i undervisning 

af Thomas R.S. Albrechtsen & Ane Qvortrup 

 

Formålet med artiklen er at lægge op til forskning, der specifikt fokuserer på, 

hvordan lærere gør og kan gøre brug af forskellige slags evidens eller data i deres 

undervisningspraksis. Artiklen argumenterer for, at det med udgangspunkt i en 

anerkendelse af undervisningsprofessionens unikke karakter vil være muligt at 

integrere evidensdiskursen på frugtbare måder i skolernes hverdag. I artiklen 

foreslås to brede spørgsmål, som kan hjælpe med at guide fremtidig forskning i 

læreres brug af evidens og data i deres professionelle praksis: Er der evidens nok 

til at kunne træffe gode beslutninger i undervisningen? Er evidens nok, som et 

grundlag for at kunne træffe gode beslutninger i undervisningen? 

 

Nøgleord: evidensbaseret undervisning, lærere, databrug, uddannelsesforskning. 

 

Den strategiske brug af evidens i læreruddannelse: en undersøgelse af 

forskningsrapportgenren 
Af Jørn Bjerre & David Reimer 
 

Denne artikel analyserer tre forskellige rapporter. Alle rapporter omhandler 

læreruddannelse, er produceret af forskellige analyseinstitutter i Danmark og er 

brugt som evidens indenfor uddannelsessektoren. Analysen identificerer kritiske 
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metodologiske og konceptuelle forhold, der er relateret til produktionen af 

forskningsrapporter, og relaterer disse til debatten om evidens i uddannelser. Artiklen 

afsluttes med refleksioner over forskelle mellem akademisk og strategisk evidens. 

 

Nøgleord: evidens, læreruddannelse, forskningsrapporter, mixed methods, 

epistemologi. 

 

Forholdet mellem pædagogik og evidens 

Af Thomas Aastrup Rømer 

 

I denne artikel undersøges, hvad der sker, når begrebet “evidens” kommer i 

kontakt med pædagogisk teori. Der argumenteres for, at denne kontakt har 

problematiske følger for pædagogikken, som splintres og atomiseres. Først gennemgår 

jeg en række nyere drøftelser af forholdet mellem evidens og pædagogik. 

Derpå beskrives i kort form den historie, der ligger til grund for kontakten mellem 

evidens og pædagogik. Dernæst argumenterer jeg for, at evidensbegrebet splintrer 

pædagogikken i små stykker, så formål, indhold og metode mister deres indre 

forbundethed, og jeg viser, hvordan ”evidens” efterfølgende forbinder sig med en 

omfattende pædagogisk instrumentalisme, der sætter pædagogikken i den globale 

kapitalismes tjeneste. Denne nye instrumentalisme kalder jeg for Ren Pædagogik, 

der er en kritisk betegnelse for en situation, hvor pædagogikkens momenter, altså 

formål, læring, undervisning og metode, opfattes som adskilte dele. I modsætning 

hertil sættes en Uren Pædagogik, der er et forsøg på at genvinde pædagogikkens 

grundbestanddele efter det evidensbaserede uvejr. Endelig drøftes andre måder, 

hvorpå begreber som evidens, forskning og begrundelse kan indgå i pædagogisk 

teori. 

 

Nøgleord: evidens, læring, uddannelsesteori, globalisering, tradition. 

 

 

Sprogundervisning og medborgerskabstest: er dét, der måles, dét, der 

virker? 

Af Karen Bjerg Petersen 

 

Denne artikel diskuterer uddannelsespolitiske tiltag i form af præstations- og 

resultatmålinger, der i det forløbne årti er blevet indført i forbindelse med omfattende 

læreplans- og lovændringer i undervisningen i dansk som andetsprog (DsA) 

for voksne udlændinge. Formålet med disse præstations- og resultatmålinger har fra 

politisk side været at skabe effektivitet i uddannelses- og integrationsindsatsen 
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over for voksne udlændinge i Danmark. Et omfattende sprogtestsystem indført 

i 2003 - i kombination med introduktionen i 2006 af multiple choice-prøver i 

kultur- og samfundsforhold som betingelse for opnåelse af statsborgerskab - har 

medført væsentlige forandringer i tilgangen til undervisning af voksne udlændinge. 

I artiklen diskuteres konsekvenserne heraf for indhold og gennemførelse 

af undervisning. Det problematiseres, hvorvidt det sidste årtis indførelse af test 

og prøver med henblik på at øge uddannelses- og integrationseffektiviteten har 

fremmet behavioristisk inspireret indlæring på bekostning af aktiviteter, der 

øger voksne udlændinges indsigt i og kendskab til kompleksiteten i det danske 

samfund og sprog; et kendskab, det forekommer nødvendigt at besidde både for 

at leve ”det gode liv” og opretholde ”det gode samfund”. 

 

Nøgleord: effektivitet i uddannelsesindsatsen og integrationsindsatsen, voksne 

udlændinge, præstationsmåling og resultatmåling, dansk som andetsprog for 

voksne, statsborgerskabsprøve, kulturundervisning, kulturforståelse. 


