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Datakompetencer
– det skal du kunne, når 
du arbejder med data

Fag og Fremtid
2022
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Data kan have stor værdi 
for vores evne til 
• til at træffe beslutninger
• til at fokusere vores 

indsatser
• til at formidle et budskab

Hvorfor data

Men hvad skal der til, 
for at vi kan udnytte 
den tilsyneladende 

store værdi, der 
ligger i at arbejde 

med data?
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Det kan lyde som noget kompliceret noget …

Datalogi

Machine 
learning og 

datavidenskab Data Science

Data Science og 
management
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Grundlæggende handler det om:
• At kunne læse og forstå de data vi 

arbejder med – hvad viser de om os 
og vores praksis og hvad viser de 
ikke

• At forstå hvordan det vi taster ind i 
systemerne bliver til data

• At kunne indgå i et læringsrum, hvor 
vi anvender data til at stille 
spørgsmål, finde svar på spørgsmål 
etc.

• At kunne oversætte og formidle det 
data viser om vores praksis til andre

Data bliver værdifulde for os når …
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Hvilke kompetencer kalder det på?
… opskriften på en datahelt

Formidling/ Storytelling
Evnen til at kommunikere historien i data og 
dermed skabe ny viden hos modtagerne

20%Forretningsforståelse
Evnen til at koble datapotentialer 
med forretningsmæssige 
udfordringer

30%

Hackermindset
Evnen til ikke at tage et nej for et 
nej – og til at vide at i 
udgangspunktet kan alt lade sig 
gøre

Analytiske forståelse
Evnen til at krydse data og skabe 
nye analyser som giver ny viden

Visualisering
Kreative evner der gør data visuelle og 
tager udgangspunkt i modtagerne

15%
Dataforståelse
Evnen til at se og forstå sammenhænge i 
data og komplekse strukturer

10%

10%

15%

Kilde: Data-driven ‘16
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• Vi skal ikke alle kunne det hele i lige stor udstrækning
• Vi samarbejder i høj grad for at sikre det rette miks af 

kompetencer i det daglige arbejde

Og hvad betyder det så konkret, at vi skal kunne
… hver for sig og sammen
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Hvilke kompetencer kalder det på?
… opskriften på en datahelt

Formidling/ Storytelling
Evnen til at kommunikere historien i data og 
dermed skabe ny viden hos modtagerne

20%Forretningsforståelse
Evnen til at koble datapotentialer 
med forretningsmæssige 
udfordringer

30%

Hackermindset
Evnen til ikke at tage et nej for et 
nej – og til at vide at i 
udgangspunktet kan alt lade sig 
gøre

Analytiske forståelse
Evnen til at krydse data og skabe 
nye analyser som giver ny viden

Visualisering
Kreative evner der gør data visuelle og 
tager udgangspunkt i modtagerne

15%
Dataforståelse
Evnen til at se og forstå sammenhænge i 
data og komplekse strukturer

10%

10%

15%

Kilde: Data-driven ‘16
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• At kunne læse og forstå de data vi 
arbejder med – hvad viser de om os 
og vores praksis og hvad viser de 
ikke

• At forstå hvordan det vi taster ind i 
systemerne bliver til data

• At forstå styrker og svagheder i 
data … herunder kende 
datakvaliteten

• At kunne se og forstå 
sammenhænge i data

Dataforståelse Dataforståelse
Evnen til at se og forstå sammenhænge 
i data og komplekse strukturer
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En bunke data
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Sorteret i kategorier

Madvarer
Køkkentøj
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Sorteret i andre kategorier

Kølevarer

Ikke kølevarer
I nogle lande 

kølevarer
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Taler vi samme sprog, når vi deler eller taler om data
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Kriterier for besvarelse 
• Hvilke overenskomstområder er 

omfattet?
• Hvilke ansættelsestyper er omfattet?
• Hvilke typer sygefravær?
• Opgørelsesenhed (kalenderdage, 

dagsværk, timer, %....)
• Hvilken periode?
• Etc.

• Sygefravær for indeværende måned, 
ÅTD, akkumuleret over de sidste 12 
mdr.?

• Udvikling i sygefraværet
• Sammenligning med tidligere år, andre 

teams/afdelinger, andre 
kommuner…..?

• Særlig kategorier af sygefravær? 
(langtidssygefravær)

• For udvalgte grupper? 
(ansættelsestype, 
overenskomstområde, køn, anciennitet, 
alder…)?

Hvor højt er vores sygefravær?
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At forstå hvordan det vi taster 
ind i systemerne bliver til data

• De fleste af os indberetter af og til sygefravær 
og ofte i selvbetjeningsløsninger.

• Vi vælger type af fravær og starter 
sygemeldingen og så skal vi huske at stoppe 
den når vi bliver raske.

• Det giver i systemet en start og en stopdato, 
som bruges til at beregne f.eks.:

• Kort eller langt fravær

• Antal sygefraværsperioder det sidste halve/hele år

• Det sendes til vores ledere som 
sygefraværsprocenter og 
sygefraværsadviseringer, og til andre 
kommuner/myndigheder som f.eks. opgørelse 
af corona fraværsdage
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Hvordan det vi taster ind i systemerne bliver til data

Borgers cpr. nr xxxxxx-xxxx

Dato for visitation til plejebolig 01-04-2020

Dato for tildeling af plejebolig 25-05-2020

Dato for indflytning i plejebolig 05-06-2020

Dato for udflytning xx-xx-xxxx

Plejecenter Havrevænget

Afgørelse:
(Fritekst)

Else Hansen har gennem de seneste mange år …

• En del af os indtaster 
data i eller anvender 
data fra fagsystemer 
(omsorgssystem, 
lønsystem, 
pladsanvisningssystem 
etc.)
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Hvordan det vi taster ind i systemerne bliver til data
… og nøgletal

Cpr Vis. dato Venteliste Dato_TD Plejecenter Dato_IF Dato_UF

xxxxxx-xxxx 01-04-2020 Generel 25-05-2020 Havrevænget 05-06-2020

yyyyyy-yyyy 15-06-2019 Specifik 01-06-2019 Udsigten 15-06-2019 30-06-2022

zzzzzz-zzzz 01-03-2021 Specifik 15-05-2021 Annebjerg

nnnnnn-nnnn nn-nn-nnnn nn-nn-nnnn Bregnegården nn-nn-nnnn

Hvor længe bor 
borgerne i 
plejebolig?
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Hvilke kompetencer kalder det på?
… opskriften på en datahelt

Formidling/ Storytelling
Evnen til at kommunikere historien i data og 
dermed skabe ny viden hos modtagerne

20%Forretningsforståelse
Evnen til at koble datapotentialer 
med forretningsmæssige 
udfordringer

30%

Hackermindset
Evnen til ikke at tage et nej for et 
nej – og til at vide at i 
udgangspunktet kan alt lade sig 
gøre

Analytiske forståelse
Evnen til at krydse data og skabe 
nye analyser som giver ny viden

Visualisering
Kreative evner der gør data visuelle og 
tager udgangspunkt i modtagerne

15%
Dataforståelse
Evnen til at se og forstå sammenhænge i 
data og komplekse strukturer

10%

10%

15%

Kilde: Data-driven ‘16
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• At have et klart billede af vores 
kerneopgave, så vi kan anvende 
data til at understøtte løsningen og 
udviklingen af den

• At kende sine modtagere og deres 
behov for data

• At forstå de formelle rammer om 
arbejdet med data datasikkerhed, 
GDPR og etiske overvejelser om 
vores indsamling og brud af data

Forretningsforståelse Forretningsforståelse
Evnen til at koble datapotentialer med 
forretningsmæssige udfordringer
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Eksempel
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Hvordan får vi sund og velsmagende morgenmad
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• At forstå hvordan vi selv kan bruge 
data i vores arbejde og hvad vi ikke 
kan bruge dem til, og forstå 
hvornår vi skal supplere med anden 
viden

• At forstå hvordan bl.a. ledelsen har 
behov for at bruge de data i deres 
arbejde

• At kende og forstå de politiske og 
organisatoriske  visioner, mål og 
rammer, som definerer den bane vi 
løser opgaverne på

Kend dine modtagere
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Eksempel – udgifter pr. elev

• En gang om året udkommer Kend 
din Kommune – brug nøgletal i 
styringen

• Den indeholder udvalgte nøgletal 
på de kommunale områder og 
forslag til drøftelser man i de 
enkelte kommuner kan tage på 
baggrund af nøgletal og udvikling i 
dem

Hvorfor er vi så dyre? 
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2. Hvilke årsager er der til det?
• Høje lønomkostninger?

• Mange dyre 
specialundervisningstilbud?

• Lave klassekvotienter (få børn pr. 
klasse)

• Etc.

1. Hvordan ser tallene ud nu?

• Hvad viser data om 
problemstillingen
• I dette tilfælde vi har høje udgifter

• Afspejler data vores praksis? 

• har vi registreret korrekt … også i det 
system, der afleverer data til 
DST/FLIS/STIL

Klassekvotienter som eksempel



Jeg ved godt, at Ane 
rigtigt gerne vil på 

Birkeskolen, men vi er 
nødt til at henvise jer til 

distriktsskolen
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4. Hvilke initiativer og beslutninger 
vil bringe kommunen derhen?
• Sammenlægning af skoler og/eller 

ændring af skoledistrikter => lavere 
omkostninger

• Sige nej til forældrenes ønsker om at 
få børn på bestemte skoler (andre 
skoler end distriktsskolen)

3. Hvilke mål og rammer skal vi tage 
hensyn til? (i dette tilfælde politik)

• Ikke lukke skoler

• Ikke ændre på skoledistrikter

• Politisk opbakning til at åbne en ny 
friskole?

Klassekvotienter som eksempel

Jeg kæmper for at 
dit barns skole ikke 

bliver lukket
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Hvilke kompetencer kalder det på?
… opskriften på en datahelt

Formidling/ Storytelling
Evnen til at kommunikere historien i data og 
dermed skabe ny viden hos modtagerne

20%Forretningsforståelse
Evnen til at koble datapotentialer 
med forretningsmæssige 
udfordringer

30%

Hackermindset
Evnen til ikke at tage et nej for et 
nej – og til at vide at i 
udgangspunktet kan alt lade sig 
gøre

Analytiske forståelse
Evnen til at krydse data og skabe 
nye analyser som giver ny viden

Visualisering
Kreative evner der gør data visuelle og 
tager udgangspunkt i modtagerne

15%
Dataforståelse
Evnen til at se og forstå sammenhænge i 
data og komplekse strukturer

10%

10%

15%

Kilde: Data-driven ‘16
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• At kunne oversætte og formidle det 
data viser om: 
• vores praksis til andre
• vores handlemuligheder

• Ar kunne kommunikere den historie 
data viser på en måde, så vi kan forstå 
og koble os til den

Hvorfor:
• De er lettere at relatere sig til / 

identificere sig med
• Vi kan huske dem
• De appellerer til handling

Storytelling Formidling/ Storytelling
Evnen til at kommunikere historien i data og 
dermed skabe ny viden hos modtagerne

11.583.721 
vaccinedoser og 

35.748 
indberetninger om 

bivirkninger

??????
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• Hvordan spiller den 
information vi formidler 
sammen med øvrig 
styring, mål etc.?

• Giver vi modtagerne 
uklar eller 
modstridende 
information?

• Oversæt data til noget 
vi kan forstå! Hvad 
kommer tallene til at 
betyde for mig/os 
og/eller borgerne?

Hvad kommunikerer vi med vores data og analyser?
- tal taler ikke altid tydeligt, når de står alene

Ingen ændring af 
budgettet. Så bliver 
der heller ikke råd til 
en ekstra pædagog 

næste år.

Øh. Er jeg den 
eneste, der 
ikke er helt 

med?

Demografipulje! 
Nå, men så 

sender de jo flere 
penge senere.
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Fortalt med en historie

Havrehuset får ca. 15 
nye børn og 1,1 mio kr. 
højere budget

Strandbørnehaven 
får uændret børnetal 
og budget
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Hvilke kompetencer kalder det på?
… opskriften på en datahelt

Formidling/ Storytelling
Evnen til at kommunikere historien i data og 
dermed skabe ny viden hos modtagerne

20%Forretningsforståelse
Evnen til at koble datapotentialer 
med forretningsmæssige 
udfordringer

30%

Hackermindset
Evnen til ikke at tage et nej for et 
nej – og til at vide at i 
udgangspunktet kan alt lade sig 
gøre

Analytiske forståelse
Evnen til at krydse data og skabe 
nye analyser som giver ny viden

Visualisering
Kreative evner der gør data visuelle og 
tager udgangspunkt i modtagerne

15%
Dataforståelse
Evnen til at se og forstå sammenhænge i 
data og komplekse strukturer

10%

10%

15%

Kilde: Data-driven ‘16
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• At kunne oversætte og formidle det data viser om vores praksis til 
andre

• Datavisualisering tjener to formål; 
o at formidle information klart
o at formidle information effektivt

• Det handler med andre ord om at gøre data mere tilgængeligt, 
forståeligt og brugbart over for sin målgruppe, hvad enten det er i 
økonomiopfølgningen, opgørelser over aktindsigter eller noget tredje.

• Det er let at blive forblændet af de mange muligheder for at lave 
datavisualiseringer. Det er vigtigt at holde for øje, hvad man ønsker at 
formidle med sin datavisualisering.

Visualisering
- at omdanne data til noget synligt, skabe et billede af

Visualisering
Kreative evner der gør data visuelle og 
tager udgangspunkt i modtagerne
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… måske den mest benyttede datavisualisering i 
Danmark
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Korsbæk Kommune har to 
borgerservice centre et i 
Økøbing og et i Åkøbing

• Vi er i januar 2021 og mange 
medarbejdere har corona

• I Åkøbing er sygefraværet på 4 
procent

• I Økobing er sygefraværet 10 
procent

• Begge borgerservicecentre har pt. 
også svært ved at rekruttere 
personale

Sygefraværet i to borgerservicecentre

Borgerservicecenteret i Åkøbing

Medarbejdere Vakante stillinger Sygefravær

Borgerservicecenteret Økøbing

Medarbejdere Vakante stillinger Sygefravær
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I Økøbing betyder det
• At de hver eneste dag 

mangler 7 ½ medarbejder

Sygefraværet i to borgerservicecentre

I Åkøbing betyder det
• At de hver eneste dag knap 

4½ medarbejder
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Huskeliste

✓ Hold det simpelt
✓ Besvar altid ét spørgsmål
✓ Kend dine modtagere
✓ Vælg de rigtige visualiseringer
✓ Oversæt til noget folk forstår
✓ Få feedback på dine 

visualiseringer
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Hvilke kompetencer kalder det på?
… opskriften på en datahelt

Formidling/ Storytelling
Evnen til at kommunikere historien i data og 
dermed skabe ny viden hos modtagerne

20%Forretningsforståelse
Evnen til at koble datapotentialer 
med forretningsmæssige 
udfordringer

30%

Hackermindset
Evnen til ikke at tage et nej for et 
nej – og til at vide at i 
udgangspunktet kan alt lade sig 
gøre

Analytiske forståelse
Evnen til at krydse data og skabe 
nye analyser som giver ny viden

Visualisering
Kreative evner der gør data visuelle og 
tager udgangspunkt i modtagerne

15%
Dataforståelse
Evnen til at se og forstå sammenhænge i 
data og komplekse strukturer

10%

10%

15%

Kilde: Data-driven ‘16
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Evnen til at krydse data og skabe nye 
analyser som giver ny viden

Det handler bl.a. om:

• at se på data fra flere vinkler og supplere 
med viden og/eller data fra andre kilder

• hvordan vi bedst muligt kan anvende data, 
når vi skal lave et beslutningsoplæg

Analytisk forståelse Analytiske forståelse
Evnen til at krydse data og skabe nye 
analyser som giver ny viden

• Vi modtag 450 underretninger 
om børn sidste år

• Der er 260 børn, der er 
foretaget underretninger om

• 31 pct (80 børn) af børnene stod 
for 60 pct af underretningerne

• 15 pct af børnene (40 børn) stod 
for 42 pct. af underretningerne
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• At stille spørgsmål til data, der 
afspejler det behov for viden 
vi/ledere/politikere har for at 
kunne træffe beslutninger

• Nysgerrighed: at være åben for det 
data viser om vores organisation 
og praksis – både det forventede 
og det, der kommer bag på os

• Forståelse for, hvad der kan lade 
sig gøre og hvad der ikke kan lade 
sig gøre

Analytisk forståelse

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Solsikken Strandbørnehaven Havrehuset Enggården

Andel børn med alderssvarende dansk

• Hvor stor en andel af børnene har 
dansk som andet sprog?

• Hvor meget flytter institutionernes 
indsats? Institutionen med den lave pct. 
kan godt være den, der skaber størst 
sproglig udvikling.
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Hvilke kompetencer kalder det på?
… opskriften på en datahelt

Formidling/ Storytelling
Evnen til at kommunikere historien i data og 
dermed skabe ny viden hos modtagerne

20%Forretningsforståelse
Evnen til at koble datapotentialer 
med forretningsmæssige 
udfordringer

30%

Hackermindset
Evnen til ikke at tage et nej for et 
nej – og til at vide at i 
udgangspunktet kan alt lade sig 
gøre

Analytiske forståelse
Evnen til at krydse data og skabe 
nye analyser som giver ny viden

Visualisering
Kreative evner der gør data visuelle og 
tager udgangspunkt i modtagerne

15%
Dataforståelse
Evnen til at se og forstå sammenhænge i 
data og komplekse strukturer

10%

10%

15%

Kilde: Data-driven ‘16
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• Ikke at tage et nej for et nej – hvis vi 
i første omgang får at vide, at vi 
ikke kan få data til at svare på 
vores spørgsmål

• Vi går tit ud på ukendt grund, når vi 
arbejder med data, og ofte får vi et 
nej bare fordi der ikke lige er 
nogen, der ved, hvordan det skal 
gøres … eller fordi den relevante 
rapport, knap på skærmen eller 
andet ikke er defineret endnu

Hackermindset
- det handler rigtigt meget om vedholdenhed

Hackermindset
Evnen til ikke at tage et nej for et nej – og til 
at vide at i udgangspunktet kan alt lade sig 
gøre
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Men som regel er der løsninger 

… og oftest både nogle lavpraktiske 
løsninger, vi kan starte med

… og tekniske løsninger f.eks. 
definition af ny funktionalitet i 
systemet, som kan sættes i gang når 
vi har tid/råd og er sikre på, at det er 
data vi skal bruge tilstrækkeligt ofte

Vi kan starte med de lavpraktiske løsninger
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Hvilke kompetencer kalder det på?
… opskriften på en datahelt

Formidling/ Storytelling

20%Forretningsforståelse

30%

Hackermindset
Analytiske 
forståelse

Visualisering

15%

Dataforståelse

10%

10%

15%

Kilde: Data-driven ‘16
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Organisationen – rammerne for arbejdet med data

Vi vil gerne opnå:

At den viden vi etablerer ved at stille 
spørgsmål til data anvendes 

• som udgangspunkt for dialog

• til at skabe læring 

• og kombineret med anden 
relevant viden som grundlag for 
vores beslutninger
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Organisationen – rammerne for arbejdet med data

Prioritering

• Rum hvor vi kan anvende data sammen 
og tale åbent om data og praksis – vi 
skal etablere øvebaner

• Det billedligt talt – bl.a. vi kan anvende 
ressourcer på det

• Helt konkret (f.eks. at data er på 
dagsordenen på vores møder og at der 
er etableret samarbejder og muligheder 
for at trække på relevante kollegaer 
andre steder i organisationen)

Kultur

• Vi har lyst til at lære af data

• Vi er nysgerrige

• Det er positivt at stille spørgsmål

• både at anvende data til at stille 
spørgsmål til praksis

• og at stille spørgsmål til data f.eks. 
har vi brugt den rigtige metode, er 
datakvaliteten tilstrækkelig, etiske 
overvejelser etc.
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Kend dine modtager

Når du ved hvem din modtager 
er, vil det hjælpe dig til at afklare, 

hvilke data du har brug for.
Skræddersy indholdet i din 

formidling til den enkelte 
modtager eller gruppe, derved 

bliver det nemmere at skabe den 
rette balance mellem det 

informative og inspirerende.
Husk også dig selv – i hvilke af 

dine opgaver kan data være en 
ressource.

Hold det simpelt
Go back-to-basics, og oplev en større tilfredshed fra modtagerne. Det vigtigste er, at modtagerne bliver draget af den vigtige 

information. Hvis ikke informationen er nem at afkode, er de detaljerede beskrivelser  og kreative visualiseringer ikke meget værd. Drop 
de fancy baggrundsbilleder, vilde farveskalaer og skæve linjer, og sørg for nøje at overveje om dit ønske om at få alle detaljer med gør 

budskabet svært at aflæse fordi det drukner modtageren i information. 

Besvar altid et spørgsmål

Analyser og visualiseringer bør 
fungere som et svar på et 

spørgsmål.
Tydeliggør for dig selv og 

modtageren hvilket spørgsmål 
visualiseringen svarer på.

Hvis en f.eks. visualisering svarer 
på flere spørgsmål kan 

budskabet blive svært at aflæse. 

Vælg den rigtige formidling 
og visualisering

Modtageren vil kun forstå, huske 
og handle ud fra budskabet i 

data, hvis du præsenterer dem 
med gennemtænkte 

datavisualiseringer og en klar 
historiefortælling.

Oversæt data

Hvis du oversætter dine data til 
noget folk forstår, så er 

informationen lettere at huske, og 
vi har lettere ved at fastholde 

modtagernes opmærksomhed.
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Komponent: https://www.komponent.dk/
(her kan I tilmelde jer vores nyhedsbrev)

Aktuelle kurser/uddannelser
Kursus: Kommunal dataanalyse  og 
dataunderstøttelse af organisationen
https://www.komponent.dk/oekonomi-
styring/kommunal-dataanalyse-
dataunderstoettelse-organisationen

Den offentlige lederuddannelse: Ledelse med 
data
https://www.komponent.dk/dol/kurser/ledels
e-data-5-ects

Skræddersyede læringsforløb:
https://www.komponent.dk/laering

Hvis I er blevet nysgerrige på mere viden

Email: iasr@komponent.dk
Tlf.: 51 85 83 63

https://www.komponent.dk/
https://www.komponent.dk/oekonomi-styring/kommunal-dataanalyse-dataunderstoettelse-organisationen
https://www.komponent.dk/dol/kurser/ledelse-data-5-ects
https://www.komponent.dk/laering
mailto:iasr@komponent.dk

