
Hvad er lovende praksis? 

Landet over findes der meget socialfagligt arbejde, som ikke er evidensbaseret, men 

som alligevel er til gavn for borgerne og samfundet. Vi kalder det lovende praksis.  

Socialstyrelsen har i samarbejde med SFI (nu VIVE) peget på 11 elementer, der ken-

detegner lovende praksis. En socialfaglig praksis, der omfatter mange af de 11 ele-

menter, vil have særligt god sandsynlighed for at skabe positive forandringer for bor-

gerne og vil dermed være særligt lovende. 

Støtteredskaber til jeres arbejde med lovende praksis 

Hvis I vil undersøge, hvor lovende jeres praksis er, kan I nu få hjælp i et nyt e-

læringsmodul. Modulet understøtter en fælles refleksion over jeres praksis i forhold til 

de 11 elementer. Det giver også inspiration til, hvordan I kan arbejde med at udvikle 

jeres praksis. I e-læringsmodulet finder I desuden et måleredskab, hvor I kan under-

søge, præcis hvor og hvordan jeres praksis er lovende. I kan dokumentere jeres 

overvejelser omkring praksis i selve måleredskabet. Hvis I anvender redskabet igen 

på et senere tidspunkt, kan I følge udviklingen af jeres praksis i retning af at blive me-

re lovende. 

Lovende praksis på det specialiserede socialområde 

E-læringsmodulet Måleredskabet  

Hent e-læringsmodulet og måleredskabet på www.socialstyrelsen.dk 

Her finder I viden og inspiration til 

den faglige refleksion. Modulet vil lø-

bende blive udbygget, fx med gode 

erfaringer fra andre, der har arbejdet 

med videreudvikling af praksis. 

Måleredskabet gør det muligt at se, i hvilket 

omfang en praksis er kendetegnet af hvert 

af de 11 elementer. Det giver dermed et bil-

lede på, hvordan jeres praksis er lovende, 

og hvilke udviklingspotentialer I har.  

Nye værktøjer til arbejdet med lovende praksis:  

e-læringsmodul og måleredskab 



Sådan kan du bruge støtteredskaberne til lovende praksis sammen 

med udgivelsen ’Vidensbaseret praksis i botilbud’ 

Hent e-læringsmodulet og måleredskabet på www.socialstyrelsen.dk 

 

”Er I i tvivl om, hvilke af udviklingsområderne i 

’Vidensbaseret praksis i botilbud’ I vil arbejde 

med? 

Så kan I bruge måleredskabet til at tage tempera-

turen på jeres praksis. I vil sikkert være rigtig gode 

på nogle af elementerne. Andre elementer kan 

være mindre relevante for netop jeres botilbud.  

Og endelig kan der være elementer, hvor I har 

brug for at udvikle jeres praksis yderligere.”  

 

To trin på vejen til vidensbaseret praksis i botilbud 

Vidensbaseret praksis i botilbud  

Socialpædagogerne og KLs forslag 

til, hvordan I kan arbejde med et ud-

snit af de 11 elementer. 

Lovende praksis 

Et redskab, der beskriver ele-

menterne i en lovende praksis 

og en temperaturmåling af jeres 

arbejde. 


