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Udviklingsværktøj – data
Af professor Ane Qvortrup og ph.d.-studerende Hanne Fie Rasmussen

I ”Vidensnotat: Fra teamsamarbejde til læringsfællesskab” foreslår vi læringsfællesskaber at 
benytte sig af data som udgangspunkt for faglig dialog. Baggrunden er en erfaring med, at data 
kvalificerer læringsfællesskabers faglige dialoger både under udvælgelsen af relevante 
dataindsamlingsværktøjer og i forbindelse med dataindsamling og -behandling. I dette notat 
uddyber vi forståelsen af data som udgangspunkt for faglig dialog samt beskriver og eksemplificerer 
forskellige typer af data. 

Data som udgangspunkt for faglig dialog
Data kan kvalificere læringsfællesskabets faglige dialoger, når de bruges som udgangspunkt 
for at identificere fokuseringer i læringsfællesskabets undersøgende tilgang til arbejdet 
(jf. ”Udviklingsværktøj – generelt”), og når de behandles med reference til et bredt vidensgrund-
lag funderet i erfaringer, (fag)didaktik og uddannelsesforskning. Dataene skal altså ikke give svar, 
men åbne for spørgsmål og videre undersøgelse: Det handler om at komme “behind the figures to 
explore the strenghts and weaknesses they indicate” (Hargreaves & Fullan, 2012: 173). Et sådant 
arbejde med data kan understøtte opbygningen 
af respektfulde udfordrende dialoger, fordi 
dialogen tager udgangspunkt i systematisk 
indsamlede iagttagelser og ikke i meninger, 
tro eller overbevisninger. Med henvisning til 
Timperley (2018 [2011] ), kan begrundelsen for at beskrive data som refleksionsmedium illustreres, 
som det er gjort i figur 1:

Figur 1: Data som refleksionsmedium. Efter Timperley, 2018 [2011] s. 47).
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Forskellige typer af data
Hvis data skal få den ovenfor beskrevne funktion, er det vigtigt, at der arbejdes med et bredt 
databegreb, hvor:
  -  Data kan være både brede generaliserede data (fx pointer fra en EVA rapport) 

og mere specifikke data (fx læreres observationsnoter fra undervisning eller elevopgaver)
  -  Data kan være både kvantitative og kvalitative.
  -  Data kan være om eleverne eller hele læringsmiljøet.
  -  Data kan basere sig på en induktivt opstået undren eller mere deduktivt formulerede antagel-

ser eller hypoteser.

Det er afgørende, at data i læringsfællesskabet opleves som ”timely data”, altså data der er 
relevante ift. det konkrete delmål, der forfølges i en given undersøgelses-cirkel (jf. figur 2 i 
Vidensnotatet). Der skal være tale om data, som relaterer sig til specifikke, attraktive, realistiske og 
tidsbestemte mål og de skal kunne bruges til at følge elevers strategier, deltagelse, progression 
eller læreproces (jf. målniveau 2 i ” Udviklingsværktøj – mål”). Dette betyder også, at det ikke skal 
være en stor og bred datamængde, men en fokuseret dataindsamling. En tidligere undersøgelse 
af databrugen i gymnasiet peger på, at der på dette punkt er et foreliggende udviklingsarbejde i 
en gymnasie sammenhæng, idet de tilgængelige data her blev beskrevet som utilstrækkelige til 
”at komme hele vejen rundt” (Qvortrup & Qvortrup 2015, s. 25).

Når det kommer til dataindsamling, der er baseret på antagelser eller hypoteser, er det vigtigt, 
at mange forskellige former for viden kan danne grundlag for formulering af disse. Baseret på 
Qvortrup & Keiding (2014) foreslår vi at skelne mellem tre grundlæggende vidensformer: 
Erfaringer, (fag)didaktik eller viden der baserer sig på uddannelsesforskning, som illustreret i tabel 1:

Tabel 1: Tre grundlæggende vidensformer, som kan danne grundlag 
for formulering af antagelser eller hypoteser forud for dataindsamling

Betegnelse: Erfaringsviden (Fag)didaktik Uddannelsesforskning

Vidensformer Individuel og social
erfaringsviden om hvordan
undervisning fungerer.

Normativt orienteret viden
om, hvorfor, hvad og
hvordan der skal 
undervises.

Videnskabelig viden om 
(fag)didaktiske temaer
frembragt gennem
forskning med et ønske om 
generalisering.

Videnskode virker/virker ikke vejledende/ikke-vejledende sand/falsk

Fire gode råd ved brug af data:

 - Overbelast ikke jer selv med en stor datamængde
 - Lad aldrig data blive et mål i sig selv
 - Hold fokus for jeres databaserede dialog på, at forbedre elevernes 

læringsmuligheder
 - Sæt fokus på elevernes læringsproces og læringsforudsætninger og undgå 

fokus på elevernes resultater (jf. Hargreaves & Fullan, 2012)
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Eksempler
Eksempler på data kan findes blandt tidligere udviklede værktøjer til indsamling af data i 
gymnasiale sammenhænge i forbindelse med læringsfællesskaber (Qvortrup, Rasmussen & 
Mortensen 2018). Nedenstående tabel 2 præsenterer ni skalaer. Disse skalaer har været anvendt 
enten samlet eller i forskellige sammenhænge alt efter formålet:

Skala Items

Faglig værdi

Jeg tror, at jeg kan bruge det, jeg lærer i dette fag i andre fag

Jeg synes, at dette fag er meget spændende

Det, jeg lærer i faget, er nyttigt for mig

Faget interesserer mig

Det er vigtigt for mig at forstå dette fag

Tro på egne evner

Jeg tror, at jeg får en rigtig god karakter i dette fag

Jeg forstår de sværeste dele af faget

Jeg vil mene, at jeg kan forstå de grundlæggende begreber, der bliver undervist i

Jeg vil mene, at jeg kan forstå de mest komplekse tekster, 
som vi gennemgår i faget

Jeg kan mestre undervisningens læringsmål

Gennemarbejdning

Jeg skriver korte opsummeringer af de centrale dele af teksterne, når jeg læser dem

Når jeg laver lektier, bruger jeg information fra mange forskellige 
kilder, såsom tekster, noter og andet materiale

Jeg forsøger at relatere elementer fra dette fag til andre fag

Når jeg læser lektier, så prøver jeg at relatere teksterne til det, jeg allerede ved

Når jeg læser lektier, tænker jeg over, hvordan de hænger sammen med teksterne 
og begreberne fra tidligere undervisningsgange

Jeg bruger ofte det, jeg har lært fra min lektielæsning, 
i undervisningen og diskussioner med mine klassekammerater

Metakognitiv selvregulering

Når jeg læser tekster til undervisningen, så formulerer jeg spørgsmål for at få mere 
ud af min læsning

Når jeg læser lektier og støder på noget, der forvirrer mig, eller jeg ikke forstår, så 
gør jeg, hvad jeg kan, for at finde ud af hvad det handler om

Hvis lektierne er svære at forstå, så prøver jeg at læse dem på en ny måde

Før jeg læser lektier, så skimmer jeg dem ofte for at se, hvad de indeholder

Når jeg læser lektier, så sørger jeg altid for at finde ud af, hvilke begreber jeg ikke 
forstår til bunds

Når jeg læser lektier, så sætter jeg mål for mig selv for at sikre, at der er en rød tråd i 
min lektielæsning

Hvis jeg bliver forvirret, imens jeg tager noter i undervisningen, så sørger jeg altid for 
at følge op bagefter, så jeg er sikker på, at jeg ikke er gået glip af noget
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Dybdestrategi

Jeg bruger ofte ekstra tid på at skaffe mere information om de emner, 
vi har gennemgået i undervisningen

Jeg arbejder med de vigtige emner, indtil jeg forstår dem fuldstændig

Jeg har som regel forberedt nogle spørgsmål til undervisningen, som jeg gerne vil 
have besvaret

Ofte skaffer jeg mere information om de emner, vi skal gennemgå i undervisningen

Tid og studiemiljø

Jeg læser som regel et sted, hvor jeg kan koncentrere mig om mine lektier

Når jeg læser lektier, så gør jeg det effektivt

Det er svært for mig at holde mig til en plan for, hvordan jeg skal læse mine lektier

Jeg har et bestemt sted, jeg plejer at læse lektier

Jeg laver altid mine lektier og afleveringer

Jeg kommer altid til timerne

Indsatsregulering

Når jeg læser til dette fag, keder jeg mig ofte så meget, at jeg opgiver, før jeg er 
blevet færdig

Når lektierne er svære, kan jeg godt finde på at opgive eller kun at læse de lette 
dele

Selv når lektierne er kedelige eller uinteressante, så holder jeg fast, indtil jeg er 
færdig

Feedback

Jeg føler mig guidet til at tænke videre over de emner, vi har i undervisningen

Det er tydeligt for mig, hvad meningen med lektierne er i dette fag

Jeg har undervejs i forløbet været inspireret til at overveje, hvordan jeg bedst laver 
mine lektier

Den feedback jeg har fået i undervisningen og på mine opgaver har forbedret mine 
måder at arbejde på

Jeg bruger ofte tid på at tænke over, hvad det er, jeg egentlig har lært i forbindelse 
med undervisningen

Undervisningsdeltagelse

Jeg lægger en stor indsats i at forstå alle aspekter af det, vi arbejder med

Jeg supplerer med alternative forklaringer for at udvikle klassens fælles forståelse

Jeg bidrager ofte med eksempler, som kan støtte den fælles forståelse i klassen af et 
emne, begreb eller lignende

Jeg beder min lærer eller andre elever om at forklare et emne, 
begreb eller lignende, hvis jeg ikke forstår det

Jeg gør meget ud af at svare/kommentere på lærerens/øvrige elevers bidrag

Jeg holder mig altid fokuseret i undervisningen

Jeg markerer altid, hvis jeg har et spørgsmål, en idé eller et forslag

Jeg er opmærksom på, hvordan min deltagelse og mine bidrag påvirker klassen

Jeg forsøger at få mine klassekammerater til at deltage og bidrage aktivt i 
undervisningen

Tabel 2: Ni skalaer, som tidligere har været anvendt til generering af realtidsdata 
(Qvortrup, Rasmussen & Mortensen 2017)
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Disse data kan indsamles enten kvantitativt på hele læringsmiljøet, som det blev illustreret med  
eksemplet med fokus på faglig værdi i ” Udviklingsværktøj – generelt”, eller omformes og 
anvendes mere kvalitativt på de enkelte elever (jf. figur 2 herunder).

Tekstlæsning Ja Nej

Da jeg læste teksten, brugte jeg information fra mange forskellige kilder, 
såsom tekster, noter og andet materiale.

Jeg forsøger at relatere elementer fra dette fag til andre fag.

Da jeg læste teksten, prøvede jeg at relatere teksten til det, jeg allerede ved.

Jeg skrev korte opsummeringer af de centrale dele af teksten, da jeg læste 
den.

Jeg formulerede spørgsmål til teksten.

Jeg diskuterede dem med min læsegruppe eller andre.

Undervisningen Ja Nej

Jeg deltager aktivt i diskussionen.

Når en teori, fortolkning eller konklusion bliver fremlagt i undervisningen, så 
diskuterer og udfordrer jeg den med udgangspunkt i andre teorier eller 
empirisk viden.

Jeg bruger indholdet fra undervisning og tekster som et udgangspunkt for at 
udvikle mine egne ideer om emnet.

For sjov finder jeg på mine egne ideer om emnerne i dette fag.

Hver gang jeg høre en antagelse eller konklusion, så overvejer jeg mulige 
alternativer.

Gruppearbejde Ja Nej

Vi arbejder systematisk og koordineret ud fra en indledende plan.

Vi har hele vejen igennem haft et fælles mål og fokus.

Vi når de resultater, som vi forventer af gruppearbejdet.

Alle i grupperne lægger stor energi i arbejdet.

Arbejdet i grupperne er fordelt retfærdigt.

De problemer, der eventuelt opstår undervejs løser vi i fællesskab på en 
hensigtsmæssig måde.

Figur 2: Skalaer anvendt som small measures
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Når de anvendes kvalitativt som illustreret i figur 2, taler vi om såkaldte ’small measures’. 
Et eksempel herpå er illustreret med indsatsen om forberedelse i ”Udviklingsværktøj – generelt”.

Herudover kan der naturligvis indsamles kvalitative data i form af samtaler/interviews eller 
observationer i klasserummet, men her anbefaler vi, at de rammesættes af klare aftaler og 
systematik, og at der udformes en samtale-/interviewguide eller et observationsskema. Der kan 
her være tale om afkrydsning ved fastsatte kriterier, som man undersøger, eller om en bredere 
registrering af handlinger, som eksemplificeret i tabel 3:

Dato:
Undervisningstema:

Handling
Hvad bliver der sagt/gjort?

Situation 
Hvad sker der?

Refleksion

Læringsmiljø:

Elever:

Lærer:

Tabel 3: Eksempel på observationsskema
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