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HVORFOR ET INSPIRATIONSVÆRKTØJ OM ANVENDELSE AF 
DATA I SKOLERNES KVALITETSARBEJDE? 

Reformen ændrer kravene til skolerne på en række punkter: 

 Der er større fokus på, at kvalitetsudvikling og -opfølgning skal 

dataunderstøttes 

 Klare mål sætter en tydelig ramme og retning for arbejdet på 

uddannelsesinstitutionerne og sikrer et veldefineret 

opfølgningsgrundlag, så både regering og den enkelte 

uddannelsesinstitution bliver målt på de opnåede resultater 

 Nyt koncept for handlingsplan for øget gennemførelse som 

instrument i skolernes kvalitetsarbejde 

 Videreudvikling af et nationalt datavarehus 

Tidstro 
kvalitetsdata 

stilles til rådighed 

Data fortolkes og 
anvendes i 
skolernes 

kvalitetsarb. og i 
MBULs tilsyn 

Skolespecifikke 
udfordringer 
identificeres 

Skolespecifikke 
forandrings-
processer 

igangsættes ud 
fra evidensbaseret 

viden 

Nye data 
indsamles og 
kvalitetssikres Kvalitets-

udvikling 
baseret på 

data og 
viden 



HVAD ER FORMÅLET MED INSPIRATIONSVÆRKTØJET? 

Formålet er at styrke skolernes brug af data i kvalitetsarbejdet, således at 
kvalitetsudviklingen og kvalitetsopfølgningen styrkes og de klare mål 
realiseres. Det gør inspirationsværktøjet ved at understøtte: 
 
 
 Skolernes muligheder for at forstå, nedbryde og anvende eksisterende målinger 

og data, som leveres bl.a. via datavarehuset 
 
 Skolernes muligheder for at anvende data i handlingsorienterede analyser, 

som kan bidrage til ændret og bedre praksis, der understøtter opnåelsen af de 
klare mål 

 



HVILKET AFSÆT HAR SKOLERNE FOR AT ARBEJDE MED DATA? 
 

Skolernes kapacitet i forhold til brug af data 
påvirker skolens datakultur 

 Skolernes kapacitet varierer meget og afhænger bl.a. 
af: 

• Ledelsesfokus 

• Organisering 

• Medarbejderkompetencer 

• Skolestørrelse 

• Skoletype 

 En ambition om at udvikle et materiale, der giver 
konkret vejledning og kan inspirere så mange skoler 
som muligt – også selv om jeres behov er meget 
forskellige. 

 

 

 

Skolens 
datakultur 

Skolens 
kapacitet 

Størrelse Skoletype 

Ledelsens 
fokus og 

prioritering 

Organisering 

Medarb. 
kompetencer 



EN KOGEBOG TIL KVALITETSMEDARBEJDERE OG ….  

Et elektronisk inspirationsværktøj bestående af  

tre typer indhold: 

 Anvendelsesorienterede oversigter 

 Trin-for trin guides 

 Tips og ideer 

Et værktøj, som kvalitetsmedarbejdere, ledere og 

undervisere kan klikke sig rundt i og anvende lidt som en 

kogebog 

 Ikke struktureret som én sammenhængende tekst, der 

forudsættes læst i en bestemt rækkefølge. 

   

 



TRIN-FOR-TRIN MOD KVALITET 

Beskrivelse  

af data 

Analyse af  

data 

Anvendelse af data i 

handlingsorien-

terede beslutninger 

Kvalitet  

At anvende data i 
kvalitetsarbejdet 
forudsætter forskellige 
kompetencer i jeres 
organisation: 

 

 Tekniske kompetencer 

 Analytiske kompetencer 

 Indsigt i viden om, hvad 
der virker - i forhold til 
klare mål og kvalitet i al 
almindelighed  

 

 



 
 
SUMMEØVELSE:  
 
HVILKE UDFORDRINGER HAR I PÅ TRAPPENS 
FORSKELLIGE TRIN? 



ANVENDELSESORIENTEREDE OVERSIGTER OVER DATA 

 Introducerende slides – grundlæggende forståelse af 

inspirationsværktøjerne 

 De forskellige niveauer I kan arbejde med data på (tv) 

 De forskellige indikatorer I kan og skal arbejde med (th) 

 

 



OPBYGNING AF ANVENDELSESORIENTERET OVERSIGT 

 Niveau: Institution eller 

afdeling 

 Nedbrydning: Relevante 

variable 

 Filtrering: Forskellige 

værdier på de relevante 

variable 



FORSKELLIGE TYPER INDIKATORER 

 Obligatoriske indikatorer 

– Handlingsplanen og 

reformen generelt 

 Midlertidige: Primært 

mål 3 

 Supplerende: Primært 

mål 2 (frafald) 

 Øvrige: Valgfrit 

 Løbende: Primært mål 2 

(fravær og frafald) – 

valgfrit 



ANVENDELSESORIENTEREDE OVERSIGTER OVER DATA 

Dataoversigt 
 
Hvad er formålet? 
 
 At give et overblik over relevante 

data, der kan inddrages i arbejdet 
med handlingsplanen 

 
 Inspiration til, hvilke data I kan 

bruge, som ikke er fastsat i 
handlingsplanen 

 
 At undgå ”Ministeriets data er ikke 

genkendelige”  (definition, 
målgruppe, opgørelsestidspunkt) 

 



TRIN-FOR-TRIN-GUIDES 

Nuancering af data 
 
Hvad er formålet? 
 
 Inspiration til, hvordan I kan 

nedbryde de data I vælger at 
arbejde med 

 
 At gøre handlingsplanen mere lokal 

– mere relevant på den enkelte 
skole 

 
 Processen med at fastsætte 

resultatmål og udforme målrettede 
og ressourceeffektive indsatser 

 



TRIN-FOR-TRIN-GUIDES 

Nuancering af data 
 
Hvad er formålet? 
 
 Inspiration til konkrete udtræk 
 
 Hjælp til at finde data 
 
 Hjælp til at forstå og analysere 

data 
 
 Perspektivering 
 

 



CASES 

Formål 
 

 Den gode og praksisnære historie 
 
 Inspiration til brug af lokal data 
 
 Konkrete kontekster – f.eks.: Hvordan gør andre  

SOSU-skoler? 
 
 



TIPS – ”DE SMÅ GRÅ” 

Ekstern benchmarking 
 
 
Hvad er formålet? 
 
 At få et billede af jeres kontekst – 

et realistisk grundlag at formulere 
mål på 

 
 Inspiration til, hvilke spørgsmål I 

kan stille jer, når I sammenligner 
jer med andre skoler 

 
 Opfordring til samarbejde mellem 

skoler 



TIPS – ”DE SMÅ GRÅ” 

Formativ brug af data 
 
 
Hvad er formålet? 
 
 Grundlæggende syn på og 

forståelse af data 
 
 Data som et anvendelsesorienteret 

frem for beskrivende redskab 
 
 Forståelse af målfastsættelse og 

betydning af opfølgning 
 
 Cirkulær tilgang: Kvalificering af 

valg af virkningsfulde indsatser 
 



TIPS – ”DE SMÅ GRÅ” 

Overblik over indikatorers 
sammenhæng 
 
 
Hvad er formålet? 
 
 Opklarende – overblik 
 
 Understøtte nedbrydning af data 
 
 Opmærksomhed på behov for 

samarbejde mellem fx afdelinger 
 



TIPS – ”DE SMÅ GRÅ” 

Data på tværs af klare mål 
 
 
Hvad er formålet? 
 
 Sammenhæng på tværs af målene 

– en samlet kvalitetsindsats 
 
 Udnytte eksisterende data 
 
 Inspirere til lokale supplementer: 

hvor er der huller? 
 
 Opfordre til dialog på tværs af 

dataansvarlige 
 

 
 



SUMMEØVELSE:  
 
HVORDAN OG I HVILKEN GRAD BRUGER I DATA PÅ 
TVÆRS AF KLARE MÅL? 
 
HVAD LYKKES I MED? - HVORFOR? 
 
HVOR KAN I FORBEDRE JER? - HVORDAN? 



GOD FORNØJELSE 


