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Politikere, forskere og praktikere i den pædagogiske verden er alle optaget af, at den pædagogiske praksis er
forankret i den for tiden bedste tilgængelige viden - at den er evidensinformeret. En evidensinformeret

pædagogisk praksis vil sige, at pædagoger foretager pædagogiske og didaktiske refleksioner og handlinger på
baggrund af professionel erfaring og dømmekraft - informeret af forskningsviden.

Formålet med denne bog er at introducere til evidensbegrebet. Hvad ved vi om det, hvilken betydning har
det, og hvordan kan vi forholde os til det og arbejde med det i pædagoguddannelsen og i pædagogisk

arbejde?

Bogen er delt ind i tre dele: Debatten om evidens; Metoder i evidensforskning og Arbejdet med evidens i
uddannelse og pædagogisk praksis.

Den er oplagt som studiebog til pædagoguddannelsen, da den skriver sig op mod uddannelsens
kompetenceområder og videns- og færdighedsmål, herunder især de nationale moduler inden for

specialiseringerne, bachelorprojektet og den fjerde praktikperiode.Se bogens digitale materiale på her. Her
findes en lang række forslag til studerendes selvaktivitet og den videre læsning.
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