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At arbejde med data i organisationer. 



Arbejde med data i organisationer

Gennem de seneste år er der kommet stigende fokus på brug af data i 
arbejdet med processer omkring læring, trivsel og udvikling. Det gælder både 
i dagtilbud, skoler og på uddannelsessteder. Der samles data om børn og 
unge, som bruges på både organisatorisk niveau, for eksempel 
trivselsundersøgelser og kvalitetsrapporter, og på individniveau, for eksempel 
gennem handleplaner for det enkelte barn. Nogle gange bruges data til at 
fortælle omverdenen om organisationens status på et område – for eksempel 
findes der data om børnemiljøet i en børnehave og data, der fortæller os om 
undervisningsmiljøet på en uddannelse. Andre gange bruges data som viden 
for de professionelle til at arbejde med det enkelte barn eller den enkelte 
børnegruppes udvikling. Både som medarbejder og som leder er det derfor 
nødvendigt at have viden om, hvordan man kan tilrettelægge arbejdet med 
data for at styrke dels det organisatoriske perspektiv og dels 
børneperspektivet.

I denne tekst sætter vi fokus på, hvad data er, og hvilke overvejelser du bør 
gøre dig, når du arbejder med processer, hvor du gør brug af data i et 
organisatorisk perspektiv og i et børne-/ungeperspektiv. Indledningsvis peger 
kapitlet på, hvorfor vi i stigende grad arbejder med data i dagtilbud, 
grundskoler og på ungdomsuddannelser. Dernæst kommer kapitlet ind på den 
mere praktiske og handlingsorienterede del af arbejdet med data, hvor en 
række spørgsmål rejser sig: Hvad er data? Hvilken pædagogiske udfordring 
skal data fortælle os noget om? Hvilke data kan fortælle os noget værdifuldt 
om de pædagogiske udfordringer, vi arbejder med? Hvilke metoder har vi til 
at indhente data med? I slutningen af kapitlet viser vi, hvordan vi ved brug af 
data i forbindelse med mobbehåndteringsmodellen, som du blev præsenteret 
for i grundmodul 2, kan medvirke til at udvikle en kultur omkring læring, 
trivsel og forebyggelse og håndtering af mobning i
organisationen, der involverer både børn, unge og deres forældre samt de 
professionelle medarbejdere og ledere i organisationen. Gennem samarbejde 
medvirker håndteringsmodellen til at skabe sammenhæng mellem det 
organisatoriske perspektiv og børne-/ungeperspektivet.
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Hvorfor al den snak om data?
Opmærksomheden på data i organisationer, der arbejder med udviking, 
læring og trivsel og herunder også mobning, er forholdsvis ny, men støt
stigende. De seneste reformer inden for dagtilbud, skole og 
uddannelsesinstitutioner har sat fokus på professionelles arbejde med at 
understøtte, fastholde og udvikle læringsmiljøer med henblik på at øge 
børnenes og de unges chancelighed. Det giver medarbejdere og ledelse et
øget brug for dokumentation i kraft af data, som kan understøtte evaluering, 
vurdering og tilrettelæggelse af børnenes og de unges læringsprogression og 
trivsel - herunder også set i relation til mobbemønstre og mobning.  
Dokumentation i det pædagogiske arbejde sker gennem brug af forskellige 
former for data, som hentes gennem varierede former for evaluering. For at
lykkes med at bruge data og skabe en valid dokumentation kræver det, at 
organisationen har en stærk evalueringskultur, som er kendetegnet af 
systematik, og at både medarbejdere og ledere skal kunne noget, vide noget
og ville noget i arbejdet med evaluering.

Du kan læse mere om brug af data og se eksempler på forskellige dataformer 
i to publikationer fra EVA, der handler om brug af data i hhv. dagtilbud og 
skoler. Begge publikationer står anført på litteraturlisten nederst i denne 
tekst.

Hvordan?
For at kvalificere arbejdet med data skal man i organisationen arbejde 
med, hvordan man forstår data. Danmarks evalueringsinstitut definerer data i 
skolen ud fra fire kriterier:
• Data handler om noget
• Data kan være både kvantitative og kvalitative
• Data er fastholdte, så de kan genbesøges
• Data skal analyseres for at blive til viden.

Denne definition kan anvendes på hele 0-18 års området. Data er altså
forskellige former for information, der kan relateres til en konkret 
problemstilling, som på den ene eller anden måde er fastholdt i forbindelse 
med læring, udvikling og trivsel, og som man af den grund kan analysere for 
at blive klogere på noget bestemt. En problemstilling kan være frafald på 
uddannelsessteder, dårlig trivsel hos et barn, lave præstationer i en bestemt 
gruppe af elever mv. Nu følger en uddybning af de fire kriterier.
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Data handler om noget
Data er altid taget ud af en sammenhæng og handler om noget ganske 
bestemt på enten individ-, gruppe- eller organisationsniveau. Data kan 
fortælle om et barns sproglige kompetencer, barnets sociale kompetencer på 
et bestemt område eller en ungdomsårgangs procentvise gennemførsel 
af uddannelse.

Første spørgsmål, man skal stille sig selv, er, hvad data skal fortælle noget om, 
fx. i forbindelse med mobning. Afhængig af svaret herpå vil man dernæst 
kunne gå videre med at finde ud af, hvilke former for data, der kan danne 
grundlag for en nærmere analyse af den specifikke problemstilling, som man 
søger belyst. Dernæst skal man finde ud af, hvordan og med hvilken metode 
man indsamler den slags data, som kan danne grundlag for en nærmere 
analyse.

Eksempel: I en børnehave går en dreng, som er i dårlig trivsel. Han er 
marginaliseret i en gruppe af drenge, der ofte spiller fodbold. Drengen har 
ringe boldkompetencer. Han har svært ved at give udtryk for sine behov, at 
justere sig efter de andre og ses ofte i konflikter med de andre drenge i 
gruppen.

Hvad er udfordringen i denne lille case bl.a. set i relation til centrale 
spørgsmål fra mobbeteorien? Ligger udfordringen på individniveau? Er 
drengen ikke ordentligt opdraget? Har han 
dårlig impulshæmning? Har han dårlige sproglige kompetencer? Er hans 
motoriske kompetencer ikke alderssvarende? Mangler han tro på egne 
evner? Eller ligger udfordringen på drenge-gruppeniveau? Hvad samles 
drengene om? Hvilke deltagelsesmuligheder gives? Hvordan forhandles 
moralske og sociale ordner i gruppen? Er der dominerende fortællinger i 
gruppen, der legitimerer udstødelse af drengen? Er der foragtproduktion og 
ekstreme eksklusionshandlinger? Hvilke tegn på social eksklusionsangst og 
utryghed kan vi se i gruppen? Hvilke data kan vi indhente fra det 
fagprofessionelle niveau? Hvem har kontakt med drengen om hvad? 
Hvordan arbejder de fagprofessionelle med at skabe deltagelsespositioner 
for drengen, som gør ham attraktiv for de andre drenge i gruppen?
(Centrale begreber er hentet fra kerneteksten "Hvad er mobning, og hvordan 
kan man forstå fænomenet?" Grundmodul 1) 

I arbejdet med at indhente data, der kan danne grundlag for at analysere 
ovenstående case, anvendes forskellige former for data; blandt andet test, 
registreringer og observationer.
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Kvantitative og kvalitative data
Der findes både kvantitative og kvalitative data. Det er vigtigt at arbejde med 
forskellige former for data for at skabe et solidt grundlag for den nærmere 
analyse af det pædagogiske problem. Kvantitative data designes gennem brug 
af fast definerede strukturer, for eksempel en målskala eller kategori 
(nationale test, sprogscreenings, nationale trivselsundersøgelser m.fl.). 
Kvantitative data er derfor velegnede til at vise børn og unges progression, da 
man kan måle på samme område over tid. Kvantitative data er dog 
begrænsede til det snævre fokus, som der måles på. Anderledes forholder det 
sig med kvalitative data, som kan give en større dybde, flere nuancer og 
mulighed for at få en helhedsforståelse af det pædagogiske problem. 
Kvalitative data kan fortælle os noget om det, der ikke umiddelbart kan måles 
og vejes gennem kvantitative data. Kvalitative data er for eksempel udsagn fra 
samtaler, observationer, tegninger og barnets præsentation inden for et 
udviklingsområde.

Data er fastholdte, så de kan genbesøges
Data giver os informationer gennem for eksempel testresultater, 
udviklingskategorier, tal, observationer, tegninger og fokuserede uddrag af 
samtaler. For at informationer kan bruges som data, skal de ordnes på en 
sådan måde, at vi kan genbesøge data, sammenligne data og holde øje med, 
hvad der er sket siden sidst på det område, som data giver os informationer 
om. Det kræver systematik af den professionelle at fastholde orden i data på 
en måde, så informationer fastholdes og giver mulighed for genbesøg over 
tid. Den fagprofessionelle gruppe har en opgave i at få lagret data på en 
måde, der højner det professionelle arbejde og samtidig sikrer data mod 
misbrug. Data skal gemmes og opbevares forsvarligt, fx i elektroniske 
logbøger. Forvaltningen i den enkelte kommune kan bidrage med viden om 
datasikkerhed, som kan gavne arbejdet på den enkelte organisation.

Fra data til viden – hvordan?
Hvad skal data bruges til? Data kan ikke bruges til alt og rummer ingen viden i 
sig selv. Data kan bruges til at skabe et fundament, hvorfra der kan udvikles 
viden. For at data kan blive til viden, skal den analyseres gennem et 
systematisk arbejde, eller der skal foretages en vurdering af data ud 
fra velbeskrevne grundlag; for eksempel kriterier beskrevet gennem 
forskningsresultater, faglige standarder eller systematiserede 
praksiserfaringer.
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Som fagprofessionelle bør I selv foretage vurdering og analyse af data eller i 
det mindste være tæt på arbejdet hermed, for at der kan opbygges analytiske 
kompetencer og dermed viden hos jer som professionelle.

Når I går i gang med at analysere på et nyt område, kan det være en fordel at 
få hjælp af en ressourceperson/særlig kyndig, som har god forstand på den 
faglige standard, forskningsviden eller systematiserede praksisviden, som I 
analyserer på. For eksempel kan der hentes god hjælp til at analysere 
resultater fra de nationale trivselsundersøgelser sammen med 
ressourcepersoner, der arbejder med netop trivsel.

 Data kan således bruges til af den fagprofessionelle til at skabe refleksion og  
nye blikke samt give anledning til nye spørgsmål og fortællinger om børn, 
unge og fagprofessionelle. Det er vigtigt i vores arbejde med data at holde 
fast i, at data ikke er viden i sig selv. For at data kan medvirke til at udvikle 
viden, skal data analyseres ud fra for eksempel et ekspliciteret grundlag, en 
faglig standard eller en kategori. Arbejdet med analyse af data kan bringe 
viden om dels børne- og ungeperspektivet og dels om det organisatoriske 
perspektiv og dermed om de fagprofessionelle.

Det gode data – findes det?
Inden man går i gang med at indsamle data, er det vigtigt at stille sig nogle 
spørgsmål til arbejdet med data. Spørgsmålene handler dels om valg af data 
og brug af data. Spørgsmålene kan for eksempel være: Hvilken pædagogisk 
udfordring skal data medvirke til at fortælle noget om? Er der sammenhæng 
mellem det, man ønsker at få viden om og de metoder, man kan bruge for at 
indhente data? Hvad vil man bruge resultaterne af analysen til? Hvad 
risikerer man ved at anvende bestemte former for data i sit arbejde? Hvad 
vinder man ved at anvende bestemt former for data i sit arbejde? Vigtigst er 
det, at man forholder sig kritisk til brugen af data og de muligheder for 
udvikling af pædagogiks praksis, som data stiller til rådighed.

I animationsfilmen vises et eksempel på, hvordan tilgang til at arbejde med 
data kan se ud.
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