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Program

■ Kl. 13.15-14.00: Indlæg I ved Lene Tanggaard
■ Kl. 14.00-14.15: World Café oplæg og logistik
■ Kl. 14.15-15.00: World Café Runde I + safari
■ Kl. 15.00-15.30: Kaffe
■ Kl. 15.30-16.00: Indlæg II ved Lene Tanggaard
■ Kl. 16.00-16.30: World Café Runde II – Syntese
■ Kl. 16.30-17.00: Poster review 
■ Kl. 17.00-17.15: Indlæg III og afrunding ved Lene Tanggaard



Opfindsomhed – hvorfor?

■Mindre mystisk end 
kreativitetsbegrebet – mere 
ligetil!
■ Et inviterende begreb
■ En forudsætning (et råstof) for 

kreativitet og innovation
■ Noget for alle!



Opfindsomhedshuskeliste – 6 principper

■ 1) Eksperimentér og lær af fejl

■ 2) Leg og egne projekter

■ 3) Luk op for nye tanker

■ 4) Du skal snuble noget mere

■ 5) Dyrk gamle nyheder

■ 6) Husk værdierne



Definition af begreberne

Opfindsomhed Kreativitet Innovation

Opfindsomhed
Evnen til at respondere på 
nye og værdifulde måder i 
situationer, hvor det er 
nødvendigt. Det er evnen til at 
handle hurtigt, smart og 
tilpasningsdygtigt der, hvor de 
hidtidige måder at agere på 
ikke længere slår til 
(Tanggaard, 2014). 

Kreativitet
Skabelsen af nye og 
brugbare ideer. 
Kendetegnet ved at 
produktionen af ideer 
opgavestyres, så det giver 
mening indenfor den 
specifikke kontekst 
(Bäckström & Juelsbo, 
2014). 

Innovation
En multi-trins-proces, hvor 
organisationer omsætter 
idéer til nye/forbedrede 
produkter, services eller 
processer med henblik på 
at fremme, konkurrere og 
differentiere sig med 
succes i deres marked 
(oversat fra: Baregheh, 
Rowley, Sambrook, 2009) 



Fra 
opfindsomhed

Til evidens



Evidenskravet

■ ”Evidence based medicine is the 
conscientious, explicit, and judicious use of 
current best evidence in making decisions 
about care of individual patients” (Sackett
et. al., 1996, p. 71). 



Begrebet evidens

■ Juul Jensen (2007, p. 103).
■ 1) information, der giver os grund til at tro 

på noget eller bevise dette.
■ 2) en indikation eller angivelse af noget. 

Begrebsligt set er evidensbegrebet dermed 
ikke direkte forbundet med bestemte 
metoder, videnskaber eller 
behandlingsmetoder.  



Hvorfra kommer 
evidenstanken?
■ Ifølge Juul Jensen (2007, p. 105), gik 

Feinstein i front med en publikation med 
titlen ”Clinical judgement” fra 1967: 

■ ”Clinical distinctions of a patient’s illness
were ignored in favour of laboratory
information and demographic data”.(Juul 
Jensen, 2007, p. 106). 



Fortsat

■ Cochanes agenda var at dreje fokus fra 
behandling og over imod omsorg og pleje. 
Cochane var i udpræget grad præget af sin 
egen politiske agenda, der gik på at sikre et 
godt offentligt behandlingssystem. 

■ For ham gjaldt det yderligere om at finde 
evidens for det fænomen, at sygdomme ofte 
viser sig på forskellig vis hos den enkelte 
patient. 



Forskningsmetoder spillede 
en minimal rolle
■ Anerkendelse, brugerorientering.
■ ”Controlled clinical trials only play a minor

role in solving this problem” (Juul Jensen, 
2007, p. 109). 



Sammenhæng med aktuelle 
fortolkninger?
■ Forskningsbaseret evidens bør gives en 

højere prioritet i beslutningerne fortaget af 
politikere og praktikere end det tidligere har 
været tilfældet – konsekvensen synes at 
være, at forskningsbaseret evidens faktisk 
gives den højeste prioritet (Traianou & 
Hammersley, 2008, p. 461). 



Evidenspolitik som en forståelig reaktion 
på at leve i en usikker verden?

But equally, they do seem to represent a 
concerted attempt to impose (or 
perhaps re-impose) scientific certainty 
and system management on an 
increasingly complex and uncertain 
social world (Torrance, H. 2008, p. 
508). 



Kritik af forskningen

■ Evidensbølgen i USA og i 
Storbritannien voksede for alvor frem i 
1990’erne motiveret af en kritik af 
den pædagogiske forskning, som man 
mente var for vag, 
usammenhængende og ofte alt for 
politisk motiveret. 
■ I Danmark henter vi i overvejende grad 

ambitionen om evidens fra netop en 
amerikansk og en britisk kontekst. 



Vidensforståelse

■ Videns performativitet bliver den 
centrale legitimeringsfortælling i det 
postmoderne. 
■ I det postmoderne ses viden ifølge 

Lyotard som en vare, der kun har 
værdi, hvis den kan indgå i 
cirkulationer med andre kapitalformer. 
■ ”Vær salgbar eller forsvind”.



Fælles anliggende?

■ På et mere konkret niveau henviser Biesta (2013) 
til, at brug af forskning i praksis vil kræve, at det er 
et fælles mål for både forskere og professionelle 
praktikere. 

■ Hvis der graves grøfter og praktikere ikke ønsker at 
drage lære af den forskningsmæssigt producerede 
viden, og forskerne ikke orker at bekymre sig om 
praksis, så opstår der problemer med at kalde sig 
en forskningsbaseret praksis. Omvendt kan det 
også angå et problem med selve den måde 
forskningen bedrives på, 



Hvad er problemet?

■ Problematikken: hvordan kan vi være 
sikre? 
■ Hvordan kan vi være sikre på, at vi 

forstår den problemstilling, vi arbejder 
med; at den intervention vi laver er 
virksom; samt at vi i det hele taget gør 
det rigtige i forhold til den eller de 
implicearede parter?



WORLD CAFÉ
- Koblinger til egen praksis



Program

■ Kl. 13.15-14.00: Indlæg I ved Lene Tanggaard
■ Kl. 14.00-14.15: World Café oplæg og logistik
■ Kl. 14.15-15.00: World Café Runde I + safari
■ Kl. 15.00-15.30: Kaffe
■ Kl. 15.30-16.00: Indlæg II ved Lene Tanggaard
■ Kl. 16.00-16.30: World Café Runde II – Syntese
■ Kl. 16.30-17.00: Poster review 
■ Kl. 17.00-17.15: Indlæg III og afrunding ved Lene Tanggaard



- Kort om baggrund og fokus



Hvorfor gør vi det?



Forandringscaféen

■ Intention: At vi sammen udforsker relevante emner i et 
uformelt forum, hvor vi kan lade os inspirere af 
forskelligheden og få gode idéer ved at gå på tværs af 
faggrænser og netværk.

■ Mål: At vi kl. 17.00 er blevet en smule klogere på vores 
spørgsmål, har samlet gode idéer og fået nye perspektiver 
på egen praksis.

■ Vores håb: At vi kan bidrage til jeres opfindsomhed ift. 
egen ledelse, praksis og læring af etisk evidens.



”Det er alle Andre, der ikke ved, 
hvordan man skal optræde.
Selv ved man det saa udmærket.”
Emma Gad.



Etikette
Vi har nogle simple regler, der hjælper os med at få mest muligt ud af 
workshoppen:

1. Fokuser på dét, der betyder noget

2. Bidrag med dit synspunkt og tanker

3. Tal fra både hoved og hjerte

4. Lyt for at forstå

5. Forbind idéer – stjæl, lån og skab

6. Lyt til hinanden og løft sammen – leg, tegn kruseduller, visualisér!

7. Nyd det!



Vores arbejdstemaer

• 1) Opfindsomhed (Udvikling vs. Drift, hvordan får vi opfindsomhed ind i 
hverdagen, skabelse af kreativt klima, opfindsomhed i fælleskab, 
innovationsdagsordener og praksis, børnenes, de unges og familiernes
ressourcer og samskabelse, børne- eller borgeropfindsomhed?)

• 2) Kvalitet og etik – mødet mellem opfindsomhed og evidens (faglig og 
etisk kvalitet, kvalitet på tværs af fagligheder/institutioner/grænser, 
tillidsfulde relationer som forudsætning for kvalitet, hvad med værdigheden?)

• 3) Evidens (hvordan med fagligheden og dømmekraften?, de svære valg, 
motivation og kontrol, inspireret, baseret eller informeret af evidens?)



Formulering af et godt arbejdsspørgsmål

Brug ’hvordan’, ’hvorfor’, ’med hvem’, ’hvornår’, ’hvilke’ – formulér et åbent spørgsmål, 
som alle ved bordet har lyst til at arbejde med. Hvert bord finder sit eget 
arbejdsspørgsmål under rummets tema!

Eksempler på arbejdsspørgsmål:
Tema A - Opfindsomhed – Hvordan bringer jeg min egen opfindsomhed i spil i mødet 
med barnet/den unge?, Hvordan skaber jeg plads til opfindsomhed og kreativitet i 
hverdagen?, Hvordan bringer jeg mest opfindsomt borgerens ressourcer i spil? etc. etc.

Tema B - Kvalitet og etik – mødet mellem opfindsomhed og evidens – Hvordan 
leder jeg mellem etik og evidens? Hvordan bygger vi meningsfulde broer? Og hvordan? 
Hvordan tackler vi evidenskrav som gruppe/ledernetværk/institution? Hvordan sikrer vi 
kvaliteten? Etc. Etc.

Tema C - Evidens – Hvordan opererer vi indenfor nye rammer og lovkrav? Hvordan 
kan faglighed og dømmekraft stå sammen med evidens? Hvordan gør vi det til 
dagligdag? Hvad er ledelsens opgave? Arbejder vi inspireret af, baseret på eller 
informeret af evidens? Etc. Etc.

- Husk at vælge en vært!



Praktisk
■ 3 temaer:

■ A) Opfindsomhed 
■ B) Kvalitet og etik – mødet mellem opfindsomhed og 

evidens
■ C) Evidens
■ Fordel jer efter interesse. Bliv, så længe sessionen varer 

(30 min)
■ Vi tager 2 sessioner af 30 + 30 min med galleri til sidst
■ Hvert bord formulerer ét arbejdsspørgsmål indenfor tema
■ Hvert bord har en vært med ansvar for bordet under 

safari
■ Skriv ned, tegn, snak, høst!



1. Runde – 30+10 min.
Start med at definere et arbejdsspørgsmål for jeres bord under rummets 
tema:

Bliv klogere på jeres spørgsmål: 30 min.
Hvordan kunne man også se på det?
Hvad ligger bagved?

2. Runde – 30 min.
Fra det store billede til de små detaljer:
Hvad er essensen? Hvad tar I med fra de andre borde?

10 min Safari. Enten i egen tema eller hos de 
andre. Vær nysgerrige.



Arbejdsplakaten

?Arbejdsspørgsmål?

Runde 1

Runde 2

Runde 1



Let the games 
begin…



Program

■ Kl. 13.15-14.00: Indlæg I ved Lene Tanggaard
■ Kl. 14.00-14.15: World Café oplæg og logistik
■ Kl. 14.15-15.10: World Café Runde I + safari

■ Kl. 15.10-15.30: Kaffe
■ Kl. 15.40-16.10: Indlæg II ved Lene Tanggaard
■ Kl. 16.10-16.40: World Café Runde II – Syntese
■ Kl. 16.40-17.00: Poster review 
■ Kl. 17.00-17.15: Indlæg III og afrunding ved Lene Tanggaard



V. LENE TANGGAARD

Kl. 15.40: Oplæg II



….Hvad gør vi så?

■ Syv relationsmuligheder, inspireret af 
Steinar Kvale (2007) 



Teori à Praksis: Praksis er anvendelse af 
forskningens resultater– også kaldet ”ingeniør-
modellen”.

■ Denne model er udbredt hos de forskere, 
der tænker i det randomiserede blindt 
kontrollerede eksperiment som 
forskningens guldstandard. De anser 
deres opgave for at være at udvikle teorier 
om psykologiske processer, 
behandlingsformer m.v., som mere eller 
mindre direkte kan og bør overtages af 
praktikere i deres virke. 



Teori à/ Praksis: Modstand mod evidens.

■ Nogle praktikere anser forskningsbaseret 
teori for at være irrelevant i forhold til at 
handle fornuftigt i mødet med klienter, 
hvilket eksempelvis fremhæves af Donald 
Polkinghorne (2007).



Praksis à Teori: Praksis som primær i 
evidensdiskussionen.

■ Donald Schön (1987) mente, at praksis skulle 
opfattes som uafhængig af teori, men at den 
”reflekterende praktiker” netop kunne reflektere over 
praksis som en vej til forbedring af handlemuligheder 
og øget kompetence. 

■ Elmholdt & Tanggaard (2007): aktionsforskning i 
samarbejde mellem forskere og praktikere i 
forbindelse med professionsudøvelse både vil kunne 
udvikle professionen og i øvrigt være et udmærket 
grundlag for professionsorienteret undervisning på 
universiteterne.



Teori ßà Praksis: Teori og praksis 
interagerer i tilblivelsen af evidensbaseret 
viden.

■ Forskningstemaer kan vise sig at blive 
påtrængende i forskerens såvel som i 
praktikerens arbejdsfelt. Disse temaer kan 
udforskes i begge sammenhænge.  



Teori =/= Praksis: Evidensbaseret praksis er 
en umulighed.

■ De tre første relationsmuligheder 
privilegerer en af siderne i teori-praksis-
relationen. Men det er også muligt at følge 
Aristoteles’ (1976) klassiske 
videnstaksonomi, hvor teoretisk og praktisk 
viden på mange måder er ligestillet men 
uafhængige af hinanden. 

■ Teoretisk viden handler om det 
uforanderlige og kontekstuafhængige, mens 
praktisk viden handler om det foranderlige 
og kontekstafhængige.  



Teori > Praksis: Teori opfattes i denne model 
som havende ringe relevans for praksis, men 
som essentielt professionslegitimerende.

■ Et spørgsmål om eksisterende 
professionsprivilegier.



Teori < > Praksis: Teori og praksis som 
urelaterede, men gensidigt legitimerende.

■ Den sidste model kaldes af Kvale
Janushoved-modellen efter den romerske 
Gud, Janus, hvis hoved havde to ansigter, 
der kiggede i hver sin retning. Den ene 
side af Janushovedet er den teoretiske, 
der legitimerer praksis som videnskabeligt 
funderet. Den anden side er den 
praktiske, der ofte kan artikuleres i 
spændende terapeutiske narrativer, 
casestudier og beskrivelser af den 
menneskelige eksistens. 



Mit perspektiv

■ Menneskelige og intellektuelle dyder som 
ydmyghed, villighed til at lære, åbenhed overfor 
kritik og integritet, der kendetegner et professionelt 
virke, bør komme i forgrunden. 

■ Det er disse dyder, der sikrer kvaliteten af arbejdet, 
og det er disse dyder man bør søge at kultivere og 
forfine hos de studerende. 



Fortsat

■ Der er i professionsudøvelse altid et 
irreducibelt element af menneskelig 
dømmekraft: Ingen regel, teknik eller 
manual kan diktere sin egen anvendelse, 
Det er altid konkrete personer, der vurderer 
i hvilke situationer, det er relevant at 
anvende en teknik eller manual på en 
bestemt måde, og selve dømmekraften kan 
ikke manualiseres. 



Etik

■ To perspektiver på etik:

■Mikro-etik
■Makro-etik



Syntesebestræbelser

■ Biesta (2007): evidensinformeret 
praksis og 
evidensopmærksomhed.
■ Tanggaard, Rømer, Brinkmann 

(2013): Uren pædagogisk og 
forskning i det, der er  



Hvad er uren pædagogik?

■ Mens ren pædagogik kan defineres som 
bestræbelsen på at udvikle pædagogikken 
ud fra kausale relationer og metodiske 
procedurer, stræber uren pædagogik efter 
at genrejse et sprog, der handler om mål, 
tradition, praksis, mening, kritik og kontekst 
(Tanggaard, Rømer & Brinkmann, 2013). 



Pædagogik rumstrerer

■ Ren pædagogik handler om, hvad der 
virker for at fremme ydre tekniske mål. 
I den urene pædagogik virker 
pædagogikken kun i betydningen 
'rumsterer'. Den får et virke. Den virker 
og værker og skaber et værk, som kan 
virke i andre. 



Noget vi gør!

■ Pædagogik kan kun gøres i konkrete 
sammenhænge af bestemte mennesker, der har 
bestemte mål. Medicin kan virke, og man kan måle 
dens effekt. Pædagogik derimod gøres, og den 
skaber gøren, og man kan diskutere dens mening 
og mål og dens bygning. 

■ At måle pædagogisk effekt for at finde universelle 
sammenhænge svarer til at veje en pengeseddel 
for at måle dens værdi.



Syntese og efterfølgende galleri



Program

■ Kl. 13.15-14.00: Indlæg I ved Lene Tanggaard
■ Kl. 14.00-14.15: World Café oplæg og logistik
■ Kl. 14.15-15.00: World Café Runde I + safari
■ Kl. 15.00-15.30: Kaffe
■ Kl. 15.30-16.00: Indlæg II ved Lene Tanggaard
■ Logistik – alle deltagerne bevæger sig til et nyt caféområde

■ Kl. 16.00-16.40: World Café Runde II – Syntese
■ Kl. 16.40-17.00: Poster review 
■ Kl. 17.00-17.15: Indlæg III og afrunding



1. Runde – 30 min.

Start med at definere et arbejdsspørgsmål for jeres bord under rummets tema:

Bliv klogere på jeres spørgsmål:
Hvordan kunne man også se på det?
Hvad ligger bagved?

2. Runde – 30 min.
Kl. 16.10-16.40: Fra det store billede til de små detaljer:
Hvad er essensen? Hvad tar I med fra oplæggene og 
de andre borde? – husk at høste erfaringerne!

- God fornøjelse

Gå på besøg! 15 min. Enten i egen tema eller hos de andre. 
Vær nysgerrige.



Gallerivandring

Kl. 16.40-17.00: Alle deltagerne samles i 
plenumsalen
■ Gå rundt sammen og kig på de forskellige postere: 

Vær nysgerrige på hinandens arbejde, stjæl og lån 
idéer!

■ Dialog i jeres grupper/netværk: Hvad tager vi med 
hjem? Hvad lærte vi af oplæg og processen? Hvad 
er særligt relevant for os? Hvad er vi nu nysgerrige 
på? Hvad er svært?



V. LENE TANGGAARD

Oplæg III
Syntese og opsamling
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