
VERBALSUBSTANTIVER

 Data-informeret ledelse 
er det helt store i disse år. Og der teg-
ner sig da også nogle ret interessante 
muligheder, blandt andet fordi sko-
lens tradition for lukkede klasseloka-
ler med én lærer og mange børn har 
gjort det svært for andre end læreren 
at vide noget om, hvad der går for 
sig, og hvad eleverne får ud af det. 
Skoleledere har derfor svært ved at 
afgøre om eleverne trives, og om de 
udvikler de kompetencer og tilegner 
sig den viden, de har brug for. 

Så er det jo ret smart, hvis skole-
lederne kan få data om, hvad der er 
foregået, og kan lede informeret af 
data om det, der foregik. Men det er 
ikke uproblematisk ...

Det er et sprogligt interessant fæ-
nomen, at vi kan bruge navneord til 
at udtale os om ting, der sker i ver-
den. Derved slører vi, hvem der 
handler, og hvem der handles i for-
hold til. Sådanne subjektsløringer 
ses for eksempel i verbalsubstanti-
ver. Og dem er der tre af i data-infor-
meret ledelse. Hvem er det, der leder 
hvem? Traditionelt har skolen været 
ledet af mange personer og grupper 
(lærerrådet) – og personligt vil jeg 
mene, at det var ret smart (på trods 
af alle de udfordringer nogle fik af 
den grund). Det er nemlig ret smart 
at beslutninger tages tæt på der, hvor 
der er viden om udfordringerne og 

behov for at der tages beslutninger. 
Men for tiden er disse beslutnin-

ger ofte flyttet væk fra dem, der står 
i praksis. Dem der ikke står i prak-
sis, har ikke den viden, de har be-
hov for, for at kunne tage beslutnin-
gerne. Så de må finde måder at få 
adgang til viden på. Det kunne være 
ved at tale med dem, der står i prak-
sis. Men det tager tid og det kan give 
andre udfordringer. 

Derfor er data smart. Som sagt  
er data også et verbalsubstantiv. 
Det stammer fra det latinske ver-
bum dare som betyder at give. Så 
data er det givne. Men hvem er det, 
der giver? Og hvad er det, de giver. 
Hvilke data får man med andre ord 
som leder? Hvad er kvaliteten af 
dette givne? Og hvad får man ikke  
givet? Det er ret væsentlige spørgs-
mål, hvis man vil informeres af data. 

Information kommer af latin via 
fransk og er afledt af informare som 
betyder at træne og uddanne. Så  
de, der leder, uddannes af det givne. 
Når man skal uddanne er det en ret 
god ide, at man har et formål med  
at uddanne og nogle læringsmål for 
uddannelsen, det ved vi vist alt om  
i disse tider. Men hvad er formålet 
med informeringen, og hvad er in-
formeringens læringsmål? Hvad er 
det for typer af data lederne har ad-
gang til? Hvorfor får de adgang til 

disse data? Og hvordan bruges disse 
data i det godes tjeneste?

Dette er ret væsentlige spørgsmål. 
For at bringe spørgsmålet helt ned på 
jorden vil jeg give et eksempel på 
data, det ikke er nogen god ide at 
lade sig informere alt for meget af. 
Det handler om nationale test. 

Som ministeriets beregninger har 
vist, og som jeg selv har illustreret i 
en Kronik i Politiken og et indlæg på 
folkeskolen.dk, så måler nationale 
test meget upræcist. Det er et pro-
blem for læreren, fordi hun ikke kan 
vide ret meget sikkert om, hvor den 
enkelte elev ligger. 

Når skolelederen får data om klas-
serne, er denne usikkerhed mindre 
(den minimeres af at flere målinger 
indgår). Så i princippet kunne han 
godt bruge disse til at vurdere lærer-
nes succes i de fag der måles i det år.

Men så er der et andet problem 
med data, nemlig at de måler noget 
meget rudimentært i de enkelte fag. 
Hvis skolelederen begynder at til-
lægge disse data værdi og vil lede  
på baggrund af dem, så vil lærerne 
gøre ret i at undervise mere i de  
rudimentære ting. Det er bare ikke  
ret smart, hvis vi ønsker en mere 
elevinddragende og undersøgende 
undervisning. Og det gør vi vel? 
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