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I den pædagogiske verden vrimler det med bud på, hvilke metoder 

der virker bedst, hvis vi fx ønsker, at flere børn skal trives bedre, 

eller at alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Heroverfor 

står lige så mange udsagn om, at uddannelse slet ikke handler 

om mål og midler, men alene om frie individers dannelse. Men 

ligesom det er problematisk at tro, at bestemte måder eller 

metoder bare ’virker’, så er det ødelæggende for pædagogikken, 

hvis man påstår, at intet kan måles, og at løsningen blot er frihed 

til alle. 

I Kausalitet og effektfuldhed gør forskerne op med enten-

eller-tænkningen. De argumenterer for, at kausalitet handler 

om intentionalitet og sandsynlighed, og at effekt skal udskiftes 

med effektfuldhed. For alle undervisere stræber jo efter, at deres 

pædagogiske indsatser faktisk virker efter hensigten, samtidig 

med at de ved, at deres elever skal dannes og uddannes til frihed.

I stedet for at spørge, om en indsats virker, må vi beskrive 

effektfuldheden for at kunne træffe kvalificerede beslutninger 

om dens værdi. Kausalitet og effektfuldhed viser, hvordan man 

kan gribe sådan en tilgang an.
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Hvordan ved vi, om det virker?


