
DATA & MEDIE KOMPETENCE 
Udkast til en definition for projektet Data Demokrati, november 2018 

DATAKOMPETENCE ER EN DEL AF MEDIEKOMPETENCE 

Mediekompetence (fra engelsk media literacy) er en paraply af kompetencer, 
som er vigtige at have kendskab til og færdigheder indenfor, hvis man skal 
begå sig som borger i et moderne (og i stigende grad digitalt) demokrati.  

“Media literacy refers to all the technical, cognitive, social, civic and creative 
capacities that allow us to access and have a critical understanding of and 
interact with media.” 1  

Der er selvfølgelig ikke tale om en afklaret og entydig definition, da den 
almindelige samfundsdebat og teknologiudviklingen hele tiden påvirker, 
hvilke kompetencer, der er vigtige. Et overbliksbillede, som modellen 
nedenfor, kan give en fornemmelse af feltet, som det ser ud pt.  

Datakompetence, som er en del af den samlede mediekompetence, spiller 
sammen med bl.a. informationskompetence, teknologisk kompetence og 
kritisk tænkning - områder som folkebiblioteket har tradition for at skabe 
rum til.  

Derudover er arbejdet med data og metadata en naturlig del af arbejdet i et 

bibliotek og i det lys giver det god mening, at folkebiblioteket kan varetage en 

rolle som facilitator for borgernes datakompetence. 

Mediekompetence er en slags samlebetegnelse  

 

Figur 1 er hentet fra Centre for Media Pluralism and Media Freedom på http://cmpf.eui.eu 

                                                           
1 Europakomissionens politik for medie literacy på https://ec.europa.eu/digital-single-market/media-literacy 

DATABASIC.IO 

Der kan findes gratis 

værktøjer til at arbejde med 

datakompetence på websitet 

databasic.io.  

Her kan man lære at arbejde 

med at finde og formidle 

datahistorier – for data, 

datavisualiseringer i sig selv 

er ikke særligt fængende, det 

er det narrativ de formidles i, 

som skal fænge tilhøreren 

eller læseren. 

Vi vender tilbage til 

datahistorierne som værktøj 

længere nede i papiret. 

 

 

.  



DATA LITERACY 

Der har fundet en datarevolution sted de senere år, hvor computerkraft (og 

faldende priser) har muliggjort at vi kan lagre og analysere ubegribelige 

mængder af data på sekunder – data fra snart alle livets sammenhænge.  

Ud af denne revolution vokser behovet for en alment dannende 

datakompetence, som alle borgere bør have kendskab til, hvis vi forsat 

ønsker en alsidig og demokratisk samfundsdebat2.  

Datakompetence findes i feltet mellem informations-, teknologisk og 

statistisk kompetence og kan defineres som ”the ability to collect, manage, 

evaluate, and apply data, in a critical manner”3  

Vi skal kunne forholde os kritisk overfor ’big data’4 og dens værktøjer, som i 

dag anvendes i alt fra produktion af tv-serier til sygdomsbehandling. Det kan 
vi gøre i fællesskab via dialog og individuelt via hands on erfaringer med 

simple data værktøjer. 

»Vi skal kunne forholde os kritisk overfor ’big 
data’ og dens værktøjer, som i dag anvendes i alt 

fra produktion af tv-serier til 

sygdomsbehandling.« 

DATAHISTORIER – ET EKSEMPEL PÅ ET VÆRKTØJ 

I medieverdenen kaldes det datajournalistik, altså de historier der fortælles 

med udgangspunkt i data eller underbygges af data. De datajournalister, som 

arbejder med den form for journalistik omtales også som ”sensemakers”; de 

kan finde mening og skabe sammenhæng i data5.  

At fortælle en historie med data handler om at identificere, underbygge og 

formidle en hypotese eller et kritisk spørgsmål. På den måde skabes der en 

ramme om dataene, der giver dem form og retning.  

Når man arbejder med borgernes kompetence i at fortælle datahistorier er 

det nødvendigt at skalere dataarbejdet ned – her bliver ’big data’ til ’small 

data’ for simpelhedens skyld6. På den måde kan der springes en masse 

arbejde over i forhold til rensning af data mv..   

                                                           
2 Beyond Data Literacy: Reinventing Community Engagement and Empowerment in the Age of Data på http://datapopalliance.org/wp-
content/uploads/2015/11/Beyond-Data-Literacy-2015.pdf  
3 Strategies and Best Practices for Data Literacy Education på https://dalspace.library.dal.ca/handle/10222/64578 
4 ’Big data’ adskilles fra data ved sin enorme mængde, diversitet, hastighed og troværdighed – derfor kan ’big data’ også kun håndteres ved hjælp af 
computerkraft i form af algoritmer eller kunstig intelligens. For at afdække sandsynligheder, kausalitet eller andre mønstre i ’big data’ bliver vores evne 
som mennesker til at opstille hypoteser og stille spørgsmål central, for det kan computerne ikke gøre for os endnu 
5 Data Journalism Handbook på http://datajournalismhandbook.org 
6 Beyond Data Literacy: Reinventing Community Engagement and Empowerment in the Age of Data på http://datapopalliance.org/wp-
content/uploads/2015/11/Beyond-Data-Literacy-2015.pdf 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2 er hentet fra Made by Many på 
https://www.madebymany.com/stories/advancing-
data-literacy 

 



Selve arbejdet i at identificere, underbygge og formidle datahistorier er det 

samme, om det er dynamiske datamængder fra google eller statiske data fra 

statistikbanken. 

DATAVISUALISERING – ET EKSEMPEL PÅ ET VÆRKTØJ 

Når vi skal formidle vores datahistorier, er datavisualiseringer nyttige 

redskaber. De kan laves både dynamiske eller statiske, abstrakte eller 

konkrete, digitale eller analoge alt efter, hvilken historie man ønsker at 

formidle som afsender. 

De fleste af os har stiftet bekendtskab med infografik i et eller andet omfang i 

nyhederne, på tv eller facebook. Her formidler diagrammer eller skema 

relevante data på en nem og overskuelig måde, samtidigt med at de 

underbygger den underliggende datahistorie.  

Det styrker borgernes datakompetence selv at skabe infografik, hvilket der 
findes gratis software til, men lige så interessant er det at lade dem 

dekonstruere allerede eksisterende infografik. På den måde kan man finde 

ind til den underlæggende datahistorie og de virkemidler, der sættes i spil for 

at formidle den til modtageren7  

  

DATAETIK – DEN BREDE SAMFUNDSDEBAT 

Hvordan får vi de store, komplicerede spørgsmål iscenesat, så der kan finde 

en bred offentlig dialog sted - ikke kun blandt AI- og dataeksperter og de 

store teknologi-spillere?  

Det er en central overvejelse, for udviklingen inden for data og kunstig 

intelligens afføder en række etiske dilemmaer, både her og nu, som hvordan 

vi sikrer privatlivsrettigheder og anonymisering. Om vi kan ændre grundlaget 

for den digital forretningsmodel, så det ikke længere er ’tracking-by-default’, 

der dominerer markedet men i højere grad ’privacy-by-default’8.  

På den lidt længere bane, handler det bl.a. om, hvad vi vil med teknologien. 

Skal algoritmer f.eks. bestemme, hvilke skoler vores børn skal gå på – skaber 

det mere lighed i samfundet end skoledistrikter?9 Bliver borgerløn en 

konsekvens af udviklingen i kunstig intelligens – og hvem skal betale, skal 

der indføres en særlig robot-skat10?  

Den slags spørgsmål kan virke som science fiction, men hvordan kan vi starte 

diskussionen på et værdiniveau, uden vi alle behøver indgående kendskab til 

teknologien bag?! 

                                                           
7 Deconstruckt a data-viz på https://databasic.io/en/culture/deconstruct-a-dataviz  
8 Dataetisk Tænkehandletank på https://dataethics.eu/ 
9 Fordel danske skolebørn efter en algoritme, siger en forsker. Ellers får vi aldrig lighed i skolerne. På https://www.zetland.dk/historie/soBPENgk-
aO9kVR61-0df45 
10 Robotterne kommer! For at undgå massearbejdsløshed og øget ulighed må vi indføre 25-timers arbejdsuge og basisindkomst på 
https://www.information.dk/indland/2018/08/robotterne-kommer-undgaa-massearbejdsloeshed-oeget-ulighed-maa-indfoere-25-timers-arbejdsuge-
basisindkomst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os 

Data Demokrati 

Aarhus Bibliotekerne 

info@DataDemocracy.dk 

https:// datademocracy.dk/ 

 

Støttet af Udviklingspuljen for 

Folkebiblioteker og pædagogiske 
Læringscentre 

https://slks.dk/ 

 

 

 

 
 


