
Data er i den grad kommet på dagsordenen inden 
for ledelse. Der er næppe en leder på børne- og ud-
dannelsesområdet i dette land, der ikke skal for-
holde sig til data i forskellige former – big/small, 
kvantitativ/kvalitativ osv. Som det ofte sker, når 
et begreb bliver eksponeret og prioriteret, er der 
også en modreaktion på at bruge data i ledelse. Der 
er tydelige paralleller til debatten om læringsmål 
og læringseffekt, to begreber, der er tæt knyttet til 
data. Nogle steder i pædagog-, lærer- og forsker-
verdenen skaber det modstand, og derfor vælger 
nogle ledere at undlade at bruge databegrebet, 
men kalder det i stedet for ”viden”. Andre bruger 
et udvidet databegreb, som du kan læse et godt 
eksempel på i artiklen ”Data vi værdsætter”. Som 
ledelse er den vigtigste opgave at sikre udviklin-
gen hos de børn og unge, vi har ansvaret for. Den 
opgave kalder på, at vi skal bruge data på den ene 
eller anden måde. 

Den nationale test er et eksempel på vores mod-
stand mod data og den måde, de frembringes på. 
Det skyldes bl.a. en beskyttermentalitet, hvor vi for 
guds skyld ikke må udsætte børn for opgaver, de 
ikke allerede mestrer, og situationer, hvor de ikke 
er komfortable. Forestil dig, hvor uambitiøse vi bli-
ver, hvis det skal være barren for de forventninger, 
vi har til børn og unge. Nu er det tilmed kommet 
frem, at den nationale test har stor usikkerhed i for-
hold til, hvor præcist den måler elevens faglighed. 
Ja, selvfølgelig. Alle andre standardiserede tests er 
behæftede med usikkerhed. Derfor kalder al data 
om børn og unge på dialog med de professionelle, 
børn og forældre, inden der kan konkluderes noget 
som helst. Jeg gør forsigtigt opmærksom på, at før 
vi testede børn, var der en bekymrende stor andel 
af elever uden normal progression og med bekym-
rende dårlig faglighed, der sneg sig gennem det me-
ste af deres folkeskoletid under lærernes radar. Vi 
er både professionelt og moralsk forpligtede på at 
sikre, at de børn og unge, som vi har ansvaret for, 
lærer og trives. Derfor skal vi fortsat teste børn i det 
omfang, det er nødvendigt, for at sikre opmærk-
somhed og viden om deres udvikling.

Ledere forholder sig til data på mange forskellige 
måder, der spænder fra apati og frustration til 
rendyrket begejstring over alle de former for data, 
der kan tilvejebringes. Nogle ledere stoler på deres 
”sunde fornuft” og anvender ikke data i deres prak-
sis, og andre prioriterer at bruge omfattende tid på 
at finde, skabe, læse, drøfte og analysere data, inden 

der træffes væsentlige beslutninger. Hvis ledelsen 
undlader at inddrage data, går man glip af væsent-
lig information, der kan få negativ betydning for 
kvaliteten af opgaveløsningen. Hvis ledelsen prio-
riterer tid til at analysere og reflektere over data 
uden dialog med medarbejderne og eleverne, kan 
det betyde fejlagtige konklusioner, dårlige beslut-
ninger og frakobling af de medarbejdere, der har 
det allerbedste kendskab til elever og praksis. 

Strømmen af data er voldsom og dækker mange 
områder inden for en skoles/institutions drift. Det 
betyder, at der må prioriteres, så den begrænse-
de tid til at arbejde med data anvendes der, hvor 
behovet er størst, og hvor der er potentiale til at 
påvirke effekten på kerneopgaven. Derfor er det 
nødvendigt at spørge sig selv, hvad der er vigtigst, 
og hvad man ønsker at opnå, inden der udvælges 
data til analyse, dialog og refleksion. 

Der er to begreber, der er helt centrale, når man 
arbejder med data: kontekst og nysgerrighed. Data 
kan ikke forstås uden kontekst, og konteksten skal 
inddrages i dialogen om data. Fx børnegruppens 
sammensætning, måden, data er indsamlet på, 
tidligere data om samme børn eller område. Det 
tjener sjældent noget formål at sammenligne med 
børnegrupper, klasser, skoler eller nationale gen-
nemsnit. Vi skal tage udgangspunkt i lige præ-
cis de data, vi har om vores børn og unge. Det 
er relevant, at de udvikler sig, men det er ikke en 
konkurrence om at være bedre end gennemsnittet. 

Nysgerrighed er helt grundlæggende, når vi arbej-
der med data. Hvis vi bruger data til at konklu-
dere med, er vi på tynd is. Data er stort set altid 
behæftet med stor usikkerhed, og derfor bruges de  
allerbedst til at danne hypoteser, der kan efter-
prøves og til at stille de gode spørgsmål, der skal 
danne udgangspunkt for dialog og handlinger. 
Nysgerrighed på data kommer ikke af sig selv. Jeg 
har i hvert fald aldrig mødt en lærer eller pæda-
gog, der har valgt faget, fordi de drømmer om at 
arbejde med data. Til gengæld drømmer de om, 
at deres børn og unge lærer og trives bedst muligt, 
og når de opdager, at de kan forbedre deres praksis 
ved at anvende data, kommer motivationen.

God fornøjelse med de inspirerende artikler om 
data og med børne- og elevcentreret arbejde med 
data i jeres praksis. 

Af Lasse Reichstein, skoleleder på Hellerup Skole

Dataarbejde som led i en bæredygtig 
forbedringsstrategi 
Af Anne Krøger og Karen Schmidt Poulsen 
I denne artikel beskrives det strategiske arbejde med 
data i kollaborative fællesskaber i skoler og dagtilbud 
i Horsens Kommune. Dataarbejdet er et gennemgå-
ende element i udviklingen af de fagprofessionelles 
kompetencer og praksis og gør, at alle arbejder sam-
men om at styrke elevernes læring og trivsel. Artiklen 
ser derudover nærmere på, hvad det er vigtigt at være 
opmærksom på i dataarbejdet, og hvordan data bliver 
en naturlig del af det daglige arbejde.
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Redskaber til datainformeret læringsledelse 
til kvalitetsudvikling i dagtilbud 
Af Mai-Britt Herløv Petersen
Denne artikel sætter fokus på, hvordan man via ana-
lyse og refleksion over indsamlet data kan arbejde sy-
stematisk med at udvikle den pædagogiske praksis i 
dagtilbud. I artiklen beskrives forskellige metoder til 
dataindsamling, og forfatteren præsenterer en model 
for, hvordan man kan arbejde med en datainformeret 
læringssamtale med analyse af data og på baggrund 
heraf udarbejde en handleplan til at styrke kvalitets-
udviklingen.
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Data vi værdsætter – om brug af data i 
skoleledelse
Af Lise Ammitzbøll la Cour og Helle Bjerg
Denne artikel beskriver, hvordan ledelsesteamet fra 
en skole på Frederiksberg har anvendt data i ledel-
sespraksissen til at blive klogere på de udfordringer, 
skolen stod i. Ledelsen har identificeret skolens stør-
ste udfordringer og har på baggrund af dette tegnet et 
systematisk billede af de igangværende indsatser, set 
på, hvor der var behov for nye indsatser, og arbejdet 
med at skærpe den strategiske retning, den ønsker at 
bevæge skolen i.
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At lære at mestre livet: Er det også relevant 
på videregående uddannelser?
Af Susanne Østergaard Olsen og  
Mette Risgaard Olsen
Denne artikel giver et indblik i nogle af de første erfa-
ringer fra et projekt på Erhvervsakademi Aarhus om-
kring et konkret undervisningsforløb, der har haft til 
henblik at fremme de studerendes dannelse og karak-
teregenskaber. Ideen har været at undersøge, om man 
ved at arbejde med de studerendes personlige dannelse 
og karakteregenskaber kan booste potentialet hos de 
studerende og derigennem ruste dem til det arbejds-
marked, de skal fungere i efter endt uddannelse.
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