Definition af evidens
Hvad menes med evidens?
Evidens er et vidt begreb, og det bliver brugt i flere sammenhænge, men i denne oversigt
vil der være fokus på evidens indenfor det sociale område.
Når man taler om evidens tænkes der ofte på 'hårde facts' - uomtvistelig viden, som holder
vand i enhver retssag. På det sociale område - som på andre områder - er forholdet
imidlertid mere komplekst end som så. Evidens kan forstås som 'den aktuelt bedste viden'
man har om et givent forhold. Det forudsætter naturligvis, at man har gjort sig umage med
at finde denne viden, og ikke blot stiller sig tilfreds med den lettest tilgængelige eller mest
bekvemme viden man kan få øje på.
Evidens er ikke kun forskningsbaseret viden
Den aktuelt bedste viden finder man ved at gå systematisk til værks. En omhyggelig og
kritisk gennemgang af den kendte viden vil vise, at der er forskel på evidens, men også at
det ikke altid er til at få fat i den mest solide og troværdige evidens. I disse tilfælde vil den
aktuelt bedste viden derfor ofte være f.eks. ekspertudtalelser, egne eller kollegers
erfaringer, eller måske blot forventninger og fornemmelser for, hvad der er det rigtige at
vælge.
Om evidensbaseret praksis
Evidensbaseret politik og praksis er defineret som en omhyggelig, udtrykkelig og kritisk
brug af den aktuelt bedste viden, når der træffes beslutninger om andre menneskers
velfærd. Denne definition indeholder fire elementer:
•
•

•

•

Omhyggelighed – fordi det er en etisk forpligtelse at være omhyggelig, når man
skal vælge den bedst mulige løsning.
Udtrykkelighed – fordi man klart skal gøre rede for både indsats og ønskede
målsætning. Meget ofte er alternativet, at den enkelte medarbejder eller institution
følger sin egen private metode, fordi det nu er den, man er bedst til, eller fordi man
”føler”, den er rigtig.
Kritisk stillingtagen – fordi man ikke uden videre skal acceptere det etablerede
eller modefænomener. Den viden, man bruger, skal være velunderbygget i teori og
praksis, og således give et rimeligt sikkert og pålideligt svar på det spørgsmål, man
stiller.
Den aktuelt bedste viden – man skal indhente den bedste viden, der er til
rådighed i øjeblikket.
God og velgennemtænkt dokumentation er et nødvendigt (men ikke tilstrækkeligt)
grundlag for at kunne levere evidensbaseret politik og praksis. (

Når man skal lave evidensbaseret politik og praksis er vidensdeling på det sociale område
et vigtigt delelement i et større komplekst system med mange led. Hvis socialpolitik
indenfor børne- og ungeområdet skal være effektivt skal forskere, politikere,
embedsmænd, interessegrupper, undervisere og praktikere derfor være i god kontakt med
hinanden.
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