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Af Marie Louise Tüxen

 
Hvis du vil have tegnet et hus, 
og du har fundet din drøm-
megrund med udsigt ud over 
Roskilde Fjord, så engagerer 
du en arkitekt. Du tager ham 

med ud til grunden, og han begynder at 
lave skitser og forestille sig mulighederne, 
alt imens han trækker på sin erfaring. Men 
før eller siden vil han også bruge en tom-
mestok og et vaterpas; alt andet ville være 
bekymrende. Dit drømmehus bliver bygget 
på en sum af smagsidealer, empati, skøn, 

håndfaste data og sikker, faglig viden,« siger 
professor Lars Qvortrup. Han er manden bag 
et 4-årigt projekt om datainformeret skoleud-
vikling, »Program for læringsledelse«, og med 
arkitekt-billedet fremsætter han en vigtig 
pointe: At data som værktøj i folkeskolen skal 
bruges til at understøtte dømmekraften, ikke 
til at sætte den ud af kraft.

Som en del af projektet skal der laves 
dataindsamling på omkring 240 folkeskoler, 
hvor elever, lærere og forældre besvarer in-
dividuelle spørgeskemaer. Herefter omsættes 
svarene med høj detaljeringsgrad i katego-
rier, der kan kombineres efter behov, så man 

fx kan kombinere udsagn om elevers trivsel 
med deres forældres uddannelsesbaggrund. 
Det vil sige, at skolen kan hente specifik viden 
fra portalen inden for ethvert tænkeligt inte-
ressefelt, for eksempel enkeltklasser, årgange, 
hele skoler, social baggrund eller køn. Man 
kan forestille sig, at et lærerteam går ind og 
kigger på 4.u for at få viden om elevernes op-
fattelse af undervisningen i et bestemtfag. Er 
de glade for matematik? Får de nok feedback 
fra lærerne? Det er også muligt at krydse for 
eksempel forældrenes uddannelsesniveau 
med elevens trivsel og følge effekten af den 
sociale arv og arbejde for at mindske dens 

DATA KAN 
STØTTE 

LÆRERENS 
DØMMEKRAFT

Databaseret undervisning udvikler folkeskolen og styrker lærernes autoritet. 
Men det er et praktisk redskab og kan ikke erstatte sund logik og praktisk erfaring.
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betydning, hvilket er et af målene i folke-
skolereformen. Lærerne får ikke adgang til 
data om enkeltelever, og data fra færre end 
syv respondenter er ikke tilgængelige, fordi 
anonymitet og datasikkerhed er vigtige. De 
indsamlede data analyseres af både skoler 
og forskere, og man planlægger og gennem-
fører i fællesskab kompetenceudvikling på 
de områder, hvor man kan se et behov. Lars 
Qvortrup understreger, at overskriften for 
projektet er at bidrage til at styrke læreres, 
pædagogers og lederes dømmekraft. 

»Og når lærere og pædagoger får data om 
eleverne og om deres egne indsatser, så er det 
med til at styrke deres dømmekraft.« 

»Data er ikke sandheden«
Helene Gad Ratner forsker i datadreven 
ledelse og styring af uddannelse. Med in-
spiration i videnskabs- og teknologistudier 
(science and technology studies) undersøger 
hun, hvordan nye big data-teknologier 
ændrer styringen − og vores forståelse – af 
uddannelsesinstitutioner, professioner og 
læring. Helene Gad Ratner peger på, at der 
er en tendens i tiden til at have tiltro til 

data og nævner to forhold, der forstærker 
tendensen.

Den ene er folkeskolereformen, med 
hvilken vi har fået nationale mål for læring 
og trivsel. Nationale test var oprindeligt 
udviklet som et lærer-redskab, men i dag er 
de også blevet et redskab, hvormed vi evalu-
erer folkeskolereformen. Derfor indsamler 
Undervisningsministeriet nu data om elevers 
progression og trivsel, og som konsekvens er 
der opstået øget styringsmæssigt og didaktisk 
fokus.

En anden væsentlig baggrund for data-
bølgen findes internationalt inden for feltet 
af såkaldte learning analytics, der er et 
forsøg på mere intelligent analyse af data, 
bl.a. ved at samkøre data om elevers socio-
økonomiske baggrund og køn med data fra 
forskellige digitale læremidler, testresultater, 
spørgeskemaer eller elevers sociale interak-
tioner online. Hensigten er at skabe mere 
individualiseret viden om elever, og hvordan 
de lærer. I en dansk kontekst giver de nye 
trivsels- og progressionsmålinger forhåb-
ninger om, at vi kan skabe mere specifik 
viden om sammenhængen mellem trivsel og 
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FAKTA OM 
PROGRAM FOR 

LÆRINGSLEDELSE
Et partnerskab bestående af tretten kommuner, 

Laboratorium for forskningsbaseret skoleud-

vikling (LSP) ved Aalborg Universitet og Center 

for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) har i 

fællesskab udviklet et skoleudviklingsprogram 

med titlen »Program for læringsledelse – Forsk-

ningsinformeret, målstyret skole- og kompeten-

ceudvikling«.
Partnerskabet bag programmet repræsente-

rer med de tretten deltagende kommuner i alt 

242 skoler (matrikler), knapt 80.000 folkesko-

leelever og godt 10.000 fagprofessionelle. 

Programmet har modtaget den hidtil største 

bevilling fra A.P. Møller Fondens folkeskolemilli-

ard - 21 millioner kroner. Programmets varighed 

er fra 2015 til udgangen af 2019.

242
Skoler

(matrikler)

80.000
Folkeskole-

elever

10.000
Fag-

professionelle
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læring. På gymnasieområdet har man også 
eksperimenteret med at forudsige, hvilke 
elever der dropper ud på baggrund af big 
data-analyser.

Helene Gad Ratner fremhæver den positive 
effekt af skolens adgang til nye muligheder i 
et datamateriale, der ellers er uoverskueligt 
stort – det kan give et detaljeret indblik i de 
enkelte børns læring. Samtidig peger hun på 
risici forbundet med disse data, da de ofte 
regnes for objektive. 

»Hvis data bliver hele sandheden, er det et 
problem«, siger Helene Gad Ratner og for-
klarer, at nye, avancerede big data analytics 
kan forskyde lærerens ekspertise, da det kræ-
ver statistisk viden på højt niveau at kunne 
gennemskue, hvordan learning analytics fun-
gerer. Dels er der mange forskellige former, 
og dels er det vigtigt at kende de didaktiske 
antagelser, softwaren bygger på – ellers 
opstår der i værste tilfælde en kløft mellem 
lærerens og softwarens analyse af data.

Fakta frem for fornemmelser
Lars Qvortrup er ikke bekymret for lærerens 
rolle. Tværtimod. 

»Datainformeret undervisning er et prak-
tisk redskab og må ikke opfattes som noget, 
der træder i stedet for sund logik og praktisk 
erfaring. Det er jo ikke sådan, at vi propper 
data ind i den ene ende af maskinen, og så 
kommer resultatet ud af den anden. Vores 
ambition er at styrke respekten for lærerstan-
den, de er fagprofessionelle, og de kan noget. 
Reelt set vil data tilføre læreren en myndig-

hed,« siger han og eksemplificerer ved at 
fortælle om et oplæg, han for nylig holdt for 
en forsamling af skolebestyrelsesmedlemmer. 
»Forældrene synes, det er træls, når lærere 
fornemmer og formoder. Men når lærerne i 
stedet tog udgangspunkt i en kvalitetspro-
fil for klassen og herudfra begrundede de 
pædagogiske indsatser, øgede det respekten 
for skolen. Det betyder ikke, at skøn skal 
væk, men når de samtidig dokumenteres, så 
kan og må vi gøre noget ved dem,« siger Lars 
Qvortrup og tilføjer:

»Efter projektets første dataindsamling i 
september 2015 har vi blandt andet kigget 
på sådan noget som etnisk baggrund og ikke 
overraskende fundet, at elever med dansk 
etnisk baggrund trives bedre end dem med 
anden etnisk baggrund end dansk. Det inte-
ressante er imidlertid, at elever med en ikke-
dansk baggrund rent faktisk sætter mere 
pris på selve undervisningen end elever med 
dansk baggrund. Disse elever er simpelthen 
glade for, at de har en lærer, der interesserer 
sig for, at de lærer dansk. Det er et håndtag, 
vi kan bruge.«

 
Professionel vurdering tæller med
Helene Gad Ratner taler ligeledes om data 
som et værktøj, der kan gøre lærere og 
pædagoger klogere på eleverne og dermed 
muliggøre en målrettet indsats. Hun frem-
hæver dog vigtigheden af at bevare et kritisk 
blik, når vi bruger data, i og med de aldrig 
kan repræsentere hele kompleksiteten i en 
læringssituation. I den forbindelse nævner 

hun faren ved begrebet ‘teaching for the test’, 
hvormed forstås, at test risikerer at komme 
til at styre lærernes undervisning. 

Med baggrund i projektet forklarer Lars 
Qvortrup, at data ofte vil understøtte den 
opfattelse, en lærer i forvejen har af en klasses 
udfordringer og styrker. På den måde bliver 
den datamæssige profil et stykke dokumenta-
tion, som bekræfter en igangværende strategi, 
og læreren bestyrkes således i sin professio-
nelle vurdering. Andre gange viser data over-
raskelser, som lærerteamet så må analysere og 
anvende til at skabe en ny indsats.

 »Vi har fået nogle digitale redskaber, der 
giver fantastiske muligheder og rent faktisk 
tjener professionen. På sigt er målet tillige at 
øge respekten for og tilliden til folkeskolen.« 

LARS QVORTRUP 
Professor på Institut for Læring 
og Filosofi, Aalborg Universitet, 
og leder af LSP, Laboratorium for 
forskningsbaseret skoleudvikling og 
pædagogisk praksis.

HELENE GAD RATNER 
Ph.d. og lektor på DPU, Aarhus 
Universitet. Forsker i datadreven 
ledelse og styring af uddannelse.

»Det er jo ikke sådan, at 
vi propper data ind i den 

ene ende af maskinen, 
og så kommer resultatet 
ud af den anden. Vores 
ambition er at styrke 

respekten for lærerstanden, 
de er fagprofessionelle, 

og de kan noget. Reelt set 
vil data tilføre læreren 

en myndighed.«
Lars Qvortrup C
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