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1. Hvad er kvalitet i undervisning og uddannelse? 

2. Hvorfor bruge kvalitative metoder i kvalitetsarbejdet?

3. Hvordan indsamler og behandler man kvalitative data 

systematisk i relation til kvalitetsarbejdet?

4. Hvordan bringer man den viden, kvalitative data giver, i spil i 

kvalitetsarbejdet?

Temaer i oplægget
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Hvad er kvalitet i undervisning og uddannelse? 



Opslag om kvalitet i Den store danske encyklopædi 

• ”Den moderne anvendelse af ordet "kvalitet" rejser problemer, der nøje svarer 

til de problemer, som den klassiske anvendelse af ordet rejste i 1600-tallet, 

nemlig hvordan måles og vurderes kvalitet, hvad er det, der måles, og hvilken 

måleskala skal anvendes?”

• ”Uden en nogenlunde præcis forestilling om, hvad der måles, og hvordan der 

måles, synes ord som […] ‘kvalitetssikring’ at være uden indhold”.
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Hvad er kvalitet i undervisning og 
uddannelse? 



Kvalitetsbegrebet

• Er ikke en entydig eller absolut størrelse, der kan sættes på formel.

• Er en dynamisk størrelse, der rummer en udviklingsdimension.

• Er en flerdimensionel størrelse, der rummer både slutprodukt og proces. 

- Men det betyder ikke, at jo mere vi måler jo bedre. 

Kvalitetsbegrebet har to sider

1) Opstille mål og vurdere, hvorvidt målene nås.

2) Handlingsdimension; gennemføre aktiviteter til at nå de ønskede mål.
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Hvad er kvalitet i undervisning og 
uddannelse? 
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Hvad er kvalitet i undervisning og 
uddannelse? 

Kilde: Illum et al., 2019

Kvalitet i skolekonteksten
• Faglig skoleudvikling
• Læreplaner og læremidler
• Lærer-/elevforudsætninger
• Fagligt og socialt fællesskab
• Rammebetingelser

Kvalitet i undervisning
• Substantiel faglighed
• Dialogisk disciplin
• Kobling til livsverden
• Stilladsbygning
• Æstetisk dimension

Kvalitet i læring
• Faglig udvikling
• Social udvikling
• Personlig udvikling
• Fremmederfaring
• Almen dannelse

Værdier og kvalitetskriterier

-Demokratisk dannelse -Social mobilitet
-Alsidig udvikling -Styrket faglighed
-Personlig identitet -Arbejdsduelighed



Værdsat kvalitet

Bestemmes ud fra politiske og kulturelle værdier, teorier og målsætninger.

Erfaret kvalitet

Bestemmes med basis i de involverede personers oplevede perspektiver (det   

kan fx være elever, lærere, vejledere, ledelse, forældre). Når vi erfarer kvalitet, 

gør vi det momentant som en bemærkelsesværdig del af den oplevede nutid. 

Målt kvalitet

Bestemmes på baggrund af test, prøver og empiriske undersøgelser. Når vi 

måler kvalitet er det altid i tilbageblik som en fastholdt og dokumenteret kvalitet i 

fortiden. 

Kilde: Illum 2019 frit efter Dahler-Larsen 2008.7

Hvad er kvalitet i undervisning og 
uddannelse? 



I Lov om de gymnasiale uddannelser § 1 fremgår, at uddannelsernes formål 

er at forberede eleverne til videregående uddannelse, at udvikle elevernes 

faglige indsigt og studiekompetence og personlige myndighed i et 

dannelsesperspektiv, samt at forberede eleverne til medbestemmelse, 

medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 

Aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra 2016 udpeger tre 

retningsgivende mål: 

- Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de 

bliver så dygtige, som de kan.

- En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse.

- Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes. 
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Hvad er kvalitet i undervisning og 
uddannelse? 
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Hvorfor bruge kvalitative metoder i 
kvalitetsarbejdet?



Kvalitetscirklen 
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• Gennemføre 
aktiviteter eller 
ændringer på 
pædagogisk eller 
organisatorisk 
niveau.

• Evaluere 
gennemførte 
aktiviteter   og 
ændringer. 

• Fastlægge 
udviklingsområde og 
målsætninger.

• Planlægge 
aktiviteter.

• Følge op på 
evaluering og justere 
udviklingsområde, 
målsætninger og 
praksis.

Opfølgning og 
justering af 

praksis

Planlægning af 
praksis

Gennemførelse 
af praksis

Evaluering af 
praksis

Kan 

understøttes 

af kvalitativ 

data

Kan 

understøttes 

af kvalitativ 

data



• Kvantitativ metode kortlægger fænomeners udbredelse. Kvalitativ metode hjælper med 

at forstå fænomener og kontekstens betydning. 

→ en kombination er ofte frugtbar, men kvantitativ data sjældent i sig selv tilstrækkeligt. 

• Hvordan man forstår kvalitet er afgørende for, hvilke metoder der er relevante i 

kvalitetsarbejdet. 
• Fx er kvalitet i undervisning kun et spørgsmål om resultater eller også om processer?

• Kvalitetsarbejde handler både om følge op på mål, og udpege og igangsætte 

handlingsmuligheder. Kvalitativ viden afgørende for at kunne udvikle. 

Hvorfor bruge kvalitative metoder i 
kvalitetsarbejdet?
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Kvalitativ data kan:  

•Give billeder på praksis og de involverede parters perspektiv.

•Udfolde bagvedliggende forklaringer bag kvantitative fund.

•Pege på udviklingsbehov og –muligheder.



To niveauer:

1) Strategisk/ledelsesmæssigt

- Træffe beslutning om retning og rammer for udvikling på skoleniveau.

- Dokumentere kvalitet. 

2) Pædagogisk udvikling

- Blive klogere på pædagogisk praksis og eleverne.

- Forbedre læringsmiljøet og undervisningen. 

Kvalitetsarbejde målrettet to niveauer
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Eksempler på anvendelse af kvalitative 
metoder
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Fraværstal giver anledning 

til at undersøge 

bagvedliggende årsager til 

fravær og mulige indsatser.

Feedback i fokus med 

gymnasiereformen. 

Hvordan oplever eleverne 

forskellige former for 

feedback?

Udvikling af skolens 

digitaliseringsstrategi. 

Hvilke perspektiver har 

elever og lærere på brug af 

digitale læremidler?

Fokus på professionelle 

læringsfællesskaber.

Lærermakkerpar observerer 

hinandens undervisning og 

sparrer. 

Udfordringer med 

skriftligheden i [fag]. 

Læsning og opsamling på 

hvilke udfordringer, der går 

igen i elevernes skriftlige 

arbejde. 

Konkret indsats på skolen 

er i gang/afsluttet, 

eksempelvis forsøg med 

karakterfrihed. Hvad er 

erfaringerne hermed?



• Hvordan forstås kvalitet i undervisning og uddannelse på jeres skole (kvalitet i 

skolekontekst, kvalitet i  undervisning og kvalitet i læring)?

• Hvordan og med hvilke metoder undersøger I, hvordan det går med 

forskellige dimensioner af kvaliteten i undervisning og uddannelse som led i 

kvalitetsarbejdet?
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Diskussionsspørgsmål
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Hvordan indsamler og behandler man 

kvalitativ data systematisk?

Og bringer den viden, data giver, i spil i 
kvalitetsarbejdet?



Systematik handler om:

• Systematik i indsamling og behandling af kvalitative data.

• Systematik i anvendelse af kvalitative data i kvalitetsarbejde og –udvikling.

Og er afgørende for at kvalitativ data kan blive til fælles, valid og ny viden

• Kvalitativ data må fastholdes og opsamle for at kunne blive til fælles viden.

• Kvalitativ data må indsamles og analyseres systematisk for at blive valid viden.

• Systematisk analyse er afgørende for at få øje på information, der udfordrer

eksisterende perspektiver og forståelser, og dermed for, at data kan danne

grundlag for ny viden, læring og udvikling.
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Systematik er nøgleordet, når kvalitativ data 
skal bruges i kvalitetsarbejdet
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Faser og vigtige overvejelser ved brug af 
kvalitative data i kvalitetsarbejdet

Faser ved brug af kvalitative data i kvalitetsarbejdet

Trin 1: Identifikation af problem eller fokusområde

Trin 2: Definition af et klart formål med dataindsamling

Trin 3: Forberedelse af dataindsamling

Trin 4: Indsamling af data

Trin 5: Opsamling på data

Trin 6: Analyse – fra data til viden

Trin 7: Bringe data i spil i kvalitetsudvikling

Trin 8: Opfølgning og justering



Kvalitetscirklen 
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• Gennemføre 
aktiviteter eller 
ændringer på 
pædagogisk eller 
organisatorisk 
niveau.

• Evaluere aktiviteter   
og ændringer. 

• Fastlægge 
udviklingsområde og 
målsætninger.

• Planlægge 
aktiviteter.

• Følge op på 
evaluering og justere 
udviklingsområde, 
målsætninger og 
praksis.

Opfølgning og 
justering af 

praksis

Planlægning af 
praksis

Gennemførelse 
af praksis

Evaluering af 
praksis

Kan 

understøttes 

af data

Kan 

understøttes 

af data



Identifikation kan fx ske pba.

• Kvantitative resultater. Fx stort fravær. 

• Lærere, elever eller ledelses oplevelse af et behov. Fx behov for fokus på 

læringskultur. 

• Et område som vejer tungt ift. ens forståelse af kvalitet og man derfor 

ønsker at videreudvikle på. Fx feedback er vigtig for kvalitet i 

undervisningen. 

Trin 1: Identifikation af problem eller 
udviklingsområde
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Eksempel

Trivselsundersøgelsen peger på, at hver 

tredje elev i løbet af det seneste år har 

overvejet at droppe ud af gymnasiet. 

Hvilket problem eller udviklingsområde ønsker vi at blive klogere og 

handle på som en del af vores kvalitetsarbejde?



• Fokuser dataindsamlingen ved at formulere klare undersøgelsesspørgsmål.

• Fokuseret dataindsamling er afgørende for:

- At afgrænse den opgave, der ligger i at indsamle og behandle data.

- At sikre relevans og anvendelighed af data.

- At sikre en fælles forståelse af, hvad vi ønsker at blive klogere og udvikle på.

Trin 2: Definition af et klart formål med 
dataindsamling
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Eksempel

Trivselsundersøgelsen viser, at hver tredje elev har overvejet at droppe ud.

- Hvilke årsager ligger bag, at elever overvejer at droppe ud? 

- Er der forskelle i overvejelser om og årsager til, at forskellige elever har 

overvejet at droppe ud?

- Hvad kan der på skolen gøres for at understøtte fastholdelse? 

Hvad er det, vi ønsker at undersøge/evaluere og med hvilket formål?



Systematisk brug af data står og falder med forberedelsen af dataindsamlingen.

Trin 3: Forberedelse af dataindsamling
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Vigtige overvejelser i forberedelsesfasen

•Hvilke kvalitative metoder kan bedst belyse vores spørgsmål? 

•Hvilke informanter kan bedst belyse vores spørgsmål? 

•Hvem skal stå for dataindsamlingen?

•Hvordan spørger eller observerer vi på en fokuseret, men åben måde?



Hvilke kvalitative metoder kan bedst belyse vores spørgsmål?

Valget af metode skal altid være styret af:

• Formålet
Hvilket spørgsmål ønsker vi at besvare og hvilken metode belyser bedst vores 

spørgsmål?

• Hvilket tema man undersøger
Overvej fx hvilke temaer, man kan diskutere i en fokusgruppe og hvilke, fx mere 

sårbare temaer, der kræver individuelle interviews. 

• Hvilken informantgruppe, der er tale om
Fx kan klassiske interviews fungere fint med lærere, mens elevinterviews kan kræve 

andre greb, genstande og en mere workshoppræget tilgang.

• Mulige kvalitative metoder: individuelle interviews, fokusgrupper, workshops, 

observationer, elevprodukter mv.  

Trin 3: Forberedelse af dataindsamling
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Hvilke informanter kan bedst belyse vores spørgsmål?

• Udvælgelse af informanter er afgørende for den viden, vi ender op med. 

• Overvej om der er brug for bredde og variation iblandt informanterne (og på 

hvilke parametre) eller om der er behov for en særlig gruppe af informanter.

• Vigtigt med opmærksomhed på at få forskellige perspektiver med, fx både 

lærer- og elevperspektivet. 

Trin 3: Forberedelse af dataindsamling
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Hvem skal stå for dataindsamlingen?

• Ved interne undersøgelser og evalueringer er det ekstra vigtigt at overveje, 

hvem der kan stå for undersøgelsen, sådan at det påvirker informanterne 

mindst muligt.

• Vær særligt bevidst om lærernes rolle ift. eleverne og overvej om elevernes 

egen lærer kan interviewe eller andre skal gøre det.

- Temaet for dataindsamlingen har betydning. Hvor sårbart er temaet? Hvem har 

eleverne noget på spil ift.? 

Trin 3: Forberedelse af dataindsamling
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Hvordan spørger eller observerer vi på en fokuseret, men åben måde?

• En interview-/observationsguide holder fokus ved at være: 

- Et analytisk procesredskab; sikrer kobling mellem undersøgelsesspørgsmål og dataindsamling. 

- Et styringsredskab; hjælper intervieweren/observatøren med at navigere og fastholde fokus i 

interviewet/observationen. 

• Stil åbne spørgsmål! Men graden af åbenhed afhænger af, om vi undersøger eller 

evaluerer.

• Vær bevidst om forskel på rollen som lærer vs. interviewer/observatør.

• Stil forskellige slags spørgsmål til lærere og elever; særligt spørgsmål til elever skal 

operationaliseres. 

• De involverede parter skal kende formålet med dataindsamlingen, så det opleves  

meningsfuldt og trygt. 

Trin 3: Forberedelse af dataindsamling
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Hvordan spørger eller observerer vi på en fokuseret, men åben måde?

Åbne spørgsmål giver informanten mulighed for selv at udfolde indholdet af sit svar. 

• ”Hvorfor har du valgt at tage en gymnasial uddannelse? 

• ”Kan du beskrive for mig, hvordan en god time ser ud for dig?”

Sonderende spørgsmål får informanten til at uddybe, forklare og perspektivere sine svar. 

• For at uddybe: ”Kan du give mig et eksempel på….”

• For at forklare: ”Hvad var det, der gjorde, at…”

• For at undersøge konsekvenser: ”Hvordan reagerede du på, at….”

• For at forstå værdier og holdninger: ”Hvorfor var det vigtigt for dig, at….”

• For at sikre korrekt forståelse: ”Hvad mener du med, at…”

• For at opklare uoverensstemmelser: ”Tidligere sagde du, at….” 

Trin 3: Forberedelse af dataindsamling
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• Trivselsundersøgelsen peger på, at hver tredje elev i løbet af det seneste år har 

overvejet at droppe ud af gymnasiet. 

• Mulige undersøgelsesspørgsmål: 
- Hvilke årsager ligger bag, at elever overvejer at droppe ud? 

- Er der forskelle i overvejelser om og årsager til, at forskellige elever har dette?

- Hvad kan der på skolen gøres for at understøtte fastholdelse? 
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Caseopgave: forberedelse af dataindsamling

Vigtige overvejelser i forberedelsesfasen

•Hvilke kvalitative metoder kan bedst belyse vores spørgsmål? 

•Hvilke informanter kan bedst belyse vores spørgsmål? 

•Hvem skal stå for dataindsamlingen?

•Hvordan spørger eller observerer vi på en fokuseret, men åben måde?



Trin 4: Indsamling af data
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• Afsæt tilstrækkelig tid/afstem temaer, I skal nå 

omkring ift. tiden til rådighed.

• Giv deltagerne kendskab til temaet og dermed 

mulighed for refleksion forud for interview.

• Overvej hvor interviews kan afholdes i trygge 

omgivelser. 



• Forud for dataindsamlingen besluttes, hvordan vi samler op og fastholder data.

• Skriftliggørelse er centralt – men ikke nødvendigvis renskrivning af alt. 

• Først deskriptiv opsamling, så analyse og fortolkning. 

Trin 5: Opsamling på og fastholdelse af data
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Opsamling på elevinterview: overvejelser om at droppe ud

Typer af årsager Hvad kan skolen gøre?

• Svært at følge med fagligt.

• Ikke en del af fællesskabet.

• ….

+ udvalgte citater

• Fokus på feedback.

• Sociale aktiviteter.

• …..

+ udvalgte citater



Data skal analyseres for at blive til viden

Tilrettelæg analysen efter:

• At få besvaret undersøgelsesspørgsmålene.

• Hvad vi særligt har brug for at vide noget om for at kunne handle.

- Hvilke tendenser og mønstre går igen?

- Hvilke perspektiver eller erfaringer afviger her fra?

- Hvilke udfordringer peger data på?

- Hvilke erfaringer ift. best practice peger data på?

- Hvordan relaterer vores fund sig til kvantitative data om temaet? Giver det 

fx anledning til at genbesøge de kvantitative data/lave analyser. 

Trin 6: Analyse – fra data til viden
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Systematik og inklusion er afgørende principper for en valid analyse 

• Inklusion handler om at forholde sig til alle relevante perspektiver – også de 

besværlige afstikkere fra mønsteret og det man kender. 

• Fælles analyse, dvs. flere øjne på analyse, understøtter valide fortolkninger 

og konklusioner.

• Vær bevidst om, hvad vi nu ved noget om – og hvad/hvem vi ud fra vores valg 

af metode, informanter og analyse ikke ved noget om?

Trin 6: Analyse – fra data til viden
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Følgeslutningsstigen

Kilde: Frit efter Viviane Robinson

Vi konkluderer

Behov for større variation i 

undervisningsformerne.

Vi fortolker 

Tavleundervisning inddrager 

ikke eleverne i tilstrækkelig 

grad.

Vi beskriver

Eleverne er ikke engagerede 

ved tavleundervisning.  

Vi udvælger

Eleverne larmer ved 

tavleundervisning

Tilgængelig data

Observation af undervisning
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Trin 6: Analyse – fra data til viden

Opsamling på elevinterview 

Typer af årsager Hvad kan skolen gøre?

• Svært at følge med fagligt.

• Ikke en del af fællesskabet.

+ udvalgte citater

• Fokus på feedback.

• Sociale aktiviteter.

+ udvalgte citater

Analyse af elevinterviews

Faglige årsager Sociale årsager Personlige årsager

….. …. ….

Hvad kan skolen gøre? Hvad kan skolen gøre? Hvad kan skolen gøre?

….. …. ….

Forskelle elever imellem Forskelle elever imellem Forskelle elever imellem

…. …. ….



Først: Drøfte fund og nye indsigter

• Det er ikke data, men refleksion over fund i data, der skaber udvikling.

• Hvornår og med hvem skal fund drøftes? Team, faggruppe, pædagogisk råd, 

pædagogiske dage, strategisk ledelsesniveau, elevråd. 

• Ofte vigtigt at både strategisk niveau (ledelse) og pædagogisk niveau (lærere) 

deltager for at sikre ejerskab, fælles forståelse og relevans. 

Dernæst: Igangsætte aktiviteter/indsatser

• Klar rollefordeling: på hvilket niveau skal der handles og hvordan?

• Klare rammer om aktiviteterne; tid, kompetencer, årshjul/tidsplan. 

Trin 7: Bringe data i spil i kvalitetsudvikling 
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Analysen viser, at der kan være både faglige, sociale og personlige årsager til, 

at elever overvejer at droppe ud. 
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Trin 7: Bringe data i spil i kvalitetsudvikling 

Helskoleindsats

Fælles indsats ift. faglige årsager
Differentierede indsatser

Op til teams/lærere om de vil arbejde 

med indsatser ift. faglige, sociale eller 

personlige årsager.

• Sikrer fælles fokus, retning og sprog.

• Muliggør bredt forankret evaluering. 

• Understøtter lærernes ejerskab og motivation.

• Sikrer indsatsernes relevans.  



Trin 8: Opfølgning og justering
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Opfølgning og 
justering af 

praksis

Planlægning af 
praksis

Gennemførelse 
af praksis

Evaluering af 
praksis

Følge op på evaluering 

og justere udviklingsområde, 

målsætninger og praksis.
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