
LÆRINGSSEMINAR 7
AT BRINGE DEN KOLLEKTIVE VIDEN I SPIL I EVALUERINGER



Vi kombinerer ANTROPOLOGISKE METODER med DATA VIDENSKAB 
i kreative analyser baseret på forskellige former for data. 



HVEM ER VI?
BACKSCATTER

Wafa El Ghiouane
Uddannet Teknoantropolog
Rolle Projektleder
Fokus observationer, interviews, surveys, workshops, brugerrejser, netværksanalyser, semantiske analyser og datavisualisering. 
Er særligt interesseret i hvordan en kreativ kombination af antropologiske og digitale metoder kan kaste nyt lys over komplekse 
udfordringer.

Ronja Lofstad
Uddannet Teknoantropolog
Rolle Projektleder
Fokus  digitale tekstanalyser og større borgerinddragelsesprojekter, datavisualisering og -formidling. 
Er særligt interesseret i hvordan samspillet mellem det digitale og sociale kan understøtte bredtfavnende demokratiske 
processer, der styrker borgernes stemmer i offentlig planlægning.

Jeppe Kamstrup
Uddannet Teknoantropolog
Rolle Analytiker
Fokus  etnologi, formidling, kvalitativ analyse og data science
Er særligt interesseret i at skabe et samspil mellem digital empiri og klassiske antropologiske metoder.



HVAD ER VI IKKE?
BACKSCATTER

Evaluator

Evaluator

Evaluator



Dagens læringsseminar handler om anvendelsen af digitale værktøjer til at 
strukturere, analysere og visualisere store mængder af kvalitativ data. Dette på 

baggrund af vores erfaring med aktivering af kollektiv viden og større 
borgerinddragelsesprocesser.



DAGENS PROGRAM
DES 2019

DEL 1: INTRODUKTION OG CASES 
45 MIN

----

Grundideer og idealer
Hvad tror vi på?

Cases 
Viborg Lederdag og Horsens Kommune

Mindre øvelse
Hvordan læses et netværkskort? 

DEL 2: HANDS-ON ØVELSE
1 TIME 30 MIN

----

Cortext
Et online værktøj til at analysere og visualisere 
data

Fra input til analyse
en visuel og  teknisk gennemgang

Øvelse
i tre grupper

OPSAMLING
20 MIN

----

Metoden i en evaluerings kontekst

❖ Hvilke muligheder og 
udfordringer er der ved at 
bruge denne metode i en 
evalueringskontekst?

❖ Hvad skal der til for at det 
kan bruges i en evaluerings 
kontekst? 

❖ Hvad er jeres oplevelse af i 
dag? 

15 MIN. PAUSE

10 MIN. PAUSE



Det vi skal igennem i dag er delvis 
kompliceret, så det er meget vigtigt for 

os at i kan følge med. 

SIG TIL hvis der er noget der ikke giver 
mening. Vi har sat rigelig tid af til at 

besvare spørgsmål. 

EN LILLE OBS 
FØR VI KASTER 
OS UD I DET



GRUNDIDEER OG IDEALER
DES 2019

“FOLLOW THE ACTOR” - vi definerer ikke på forhånd hvad, der er vigtig, men udleder det fra data. 
I praksis stiller vi helt åbne spørgsmål, der giver respondenterne frihed til at besvare frit. 

RELATIONER -  emner er oftest ikke så adskilte som de fremstår, hvis man arbejder med kategorier. Vi arbejder med at 
udlede emner fra tekster, men også i stor grad med at undersøge hvordan emnerne væver sig sammen til et større 
billede. 

UMIDDELBARHED - evalueringer er i nogle tilfælde forældet før de bliver tilgængelige. Vi har udarbejdet en 
speed-version af metoden, der gør det muligt at skabe en umiddelbar interaktion mellem samtlige i en forsamling og 
panelet. 

TRANSPARENS - at evaluere er politisk - alle der deltager i en undersøgelse skal kunne tilgå resultaterne, og se 
hvordan det de siger forholder sig til det større billede. 



PROJEKTER
DES 2019

Aalborg skole-visionsproces
Diger i Dragør
Randers - byen ved vandet
Aalborg Kommunes visionsproces

Fremtidens folkeskole i Horsens 

Viborg Lederdag

Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune

Bæredygtig samfundsplan i Arendal Kommune



CASES
FRA TEORI TIL PRAKSIS

FREMTIDENS FOLKESKOLE I HORSENS 
om hvordan 7000 elever, lærere og andre tilknyttet 
folkeskolen kom til orde for at udtale sig om fremtidens 
folkeskole i Horsens

VIBORG LEDERDAG 
om hvordan 700 ledere i Viborg gav umiddelbar 
feedback på kommunens nye styringsmodel. 



CASE · BORGERINDDRAGELSE

HORSENS KOMMUNE



 HVORDAN ER VERDENS BEDSTE 
FOLKESKOLE I FREMTIDEN?



SPØRGE
RUNDE

DATAINDSAMLING
Et åbent spørgsmål sendes ud til alle elever, lærere og andre 
tilknyttet folkeskolen i Horsens. Over 6000 elever og 450 
voksne svarer i en kort fritekst.



FRA INPUT TIL ANALYSE
METODE

BESVARELSER DATABASENETVÆRKKODNING

En skole hvor der er en god 
normering. Plads til udvikling 
og det sociale og det enkelte 
barn. Og så skal der ikke være 
så mange test

Den skal forsætte i den retning 
den har nu, med 
heldagsskole og de fleste 
lektier skal laves i skole
Der må gerne være mere 
niveau deling for at ramme 
den rigtige sværhedgrad til 
hver enkelt elev

udvikling, test, normering

heldagsskole, lektie, 
niveaudeling, sværhedsgrad

http://www.digitalarena.dk/arendal/
http://www.digitalarena.dk/arendal/


BRUG AF ANALYSEN

16

FOLKESKOLEDAGEN STRATEGI
SEMINAR

ANALYSE OG 
PRÆSENTATION

ANALYSE OG 
PRÆSENTATION

På Folkeskoledagen mødes og taler 
700 deltagere om udviklingen af 
fremtidens folkeskole, med 
udgangspunkt i de mange 
besvarelser fra elever og andre 
tilknyttet folkeskolen.   

Der arbejdes med lokalisering af 
datainformerede strategiske valg 
på baggrund af det kvalitative 
datagrundlag der er genereret i 
processen.

Formålet med projektet er at indsamle inputs fra samtlige folkeskoleelever, lærer, og andre tilknyttet folkeskolen, med 
henblik på at give Horsens Kommune et rigt datagrundlag for udviklingen af fremtidens folkeskole. 

YDERLIGERE
DATAINDSAMLING



FREMTIDENS FOLKESKOLE

Hvordan aflæser man netværkskortet?

Cirklerne repræsenterer emner i besvarelserne.

Stregerne viser relationerne mellem forskellige emner i 
besvarelserne

Farverne indikerer hvilke emner, der relaterer mest til hinanden.

Størrelsen indikerer hvilke emner, der berøres mest i 
besvarelserne. 

NETVÆRKSKORT



ØVELSE
DATABASE

Hvilke emner taler mange elever om? 

Kig på den grønne farveklynge. Hvilket narrativ kan vi se her?

Vælg et emne og dyk ned i det. Hvad bliver der sagt om emnet? Beskriv hvad eleverne siger ganske kort.

www.digitalarena.dk/horsens/yngre/

http://www.digitalarena.dk/horsens/yngre


CASE · LIVE ANALYSE

VIBORG LEDERDAG



KONTEKST
Viborg Byråd skulle præsentere en ny 

styringsmodel for kommunen på den årlige 
lederdag, hvor 330 kommunale ledere var til 

stede. 

PROBLEM
Viborg Byråd ønskede at involvere lederne i 

implementeringen af styringsmodellen; for at få 
deres reaktioner på modellen, og for at diskutere 

reaktionerne med det samme.



PRÆSENTATION 
+ INDSAMLING 
AF 320 INPUTS

ANALYSE
PRÆSENTATION 

OG 
DISKUSSION

DATA WORKFLOW

KØBENHAVN

VIBORG VIBORG

KODNING NETVÆRKS 
KORT

LIVE ANALYSE



UDBYTTE
LIVE ANALYSE

Live-analysen gav ledelsen et indblik i de mest markante bekymringer og 
muligheder, der gik på tværs af de 330 ledere i salen, hvilket blev diskuteret 
“live” på scenen og efterfølgende brugt aktivt i implementeringen af den nye 

styringsmodel.



PERSPEKTIVERING
METODE

EVALUERINGERDET CENTRALE
..hvilket betyder, at alle større 
evalueringsprojekter kan bruge denne 
metode som et udgangspunkt for at danne 
et overblik over indholdet, og samtidig 
have muligheden for at dykke ned i det 
kvalitativt. 

Det åbner måske også op for at tænke 
design af evalueringsprojekter på en ny 
måde?

Flere tekststykker der (helst) omhandler 
samme tema.  

Jo flere tekster jo bedre - det giver klarere 
mønstre. 

De bør hellere ikke være for lange, da 
lange tekster kan være meget abstrakte og 
berøre flere forskellige emner. 



PROGRAM
DES 2019

DEL 1: INTRODUKTION OG CASES 
45 MIN

----

Introduktion

Grundideer og idealer
Hvad tror vi på?

Cases 
Viborg Lederdag og Horsens Kommune

Mindre øvelse
Hvordan læses et netværkskort? 

DEL 2: HANDS-ON ØVELSE
1 TIME 30 MIN

----

Cortext
Et online værktøj til at analysere og 
visualisere data

Fra input til analyse
en visuel og  teknisk gennemgang

Øvelse
i tre grupper

OPSAMLING
20 MIN

----

Metoden i en evaluerings kontekst

❖ Hvilke muligheder og 
udfordringer er der ved at 
bruge denne metode i en 
evalueringskontekst?

❖ Hvad skal der til for at det 
kan bruges i en evaluerings 
kontekst? 

❖ Hvad er jeres oplevelse af i 
dag? 

15 MIN. PAUSE



PROGRAM
DES 2019

DEL 2: HANDS-ON ØVELSE
----

Cortext
Et online værktøj til at analysere og visualisere data

Natural Language Processing
Feltet bagved metoden

Datasættet



EVALUERINGER 
I FRITEKST-

FORMAT

KODNING

NATURAL 
LANGUAGE

PROCESSING
NETVÆRKS-

VISUALISERING
MANUEL 

KVALIFICERING

SØGBAR
DATABASE

1 2 3

4
ANALYSE

5

TERM UDTRÆK 
OG 

AUTOMATISERET 
KODNING

FRA INPUT TIL ANALYSE
DET TEKNISKE



FRA INPUT TIL ANALYSE
CORTEXT

UPLOADE 
DATASÆT

HENTE
TERMER UD

RENSE I TERMER 

UNDERSØGE 
FORHOLD 

MELLEM TERMER 
OG TEKST

LAVE NETVÆRKLAVE EN NY 
TERM LISTE

“Upload a new 
corpus”

“Terms 
extraction”

“Corpus terms 
indexer”

“Network 
mapping” “Corpus explorer”

“View file”



DATASÆTTET
DES 2019

ABSTRACT fra de 875 artikler udgivet i publikationen “New directions for evaluation” fra 1995 til i dag



https://medium.com/@AnthropologicalMachines/introducti
on-to-semantic-analysis-with-cortext-19f355b7289a

DOWNLOAD DATASÆTTET
http://bit.ly/des2019bs

ÅBN CORTEXT TUTORIAL

https://managerv2.cortext.net/
REGISTRER DIG TIL CORTEXT

https://medium.com/@AnthropologicalMachines/introduction-to-semantic-analysis-with-cortext-19f355b7289a
https://medium.com/@AnthropologicalMachines/introduction-to-semantic-analysis-with-cortext-19f355b7289a
http://bit.ly/des2019bs
https://managerv2.cortext.net/


HVORDAN RENSER MAN LISTEN MED TERMER?
CORTEXT

Mange af de termer vi har hentet handler ikke om feltet, men er standard akademiske termer (såsom “aim of this paper”). De skal 
sorteres fra manuelt, hvilket kræver en forståelse af det felt man beskæftiger sig med. I de følgende slides gives en gennemgang af 
hvordan man sletter termer fra listen, og hvordan man gemmer ændringerne. 

Man starter med at hente termer (se nedenstående link), for dernæst at åbne filen ved at trykke på øje-ikonet til højre.

Link til term extraction: https://medium.com/@AnthropologicalMachines/introduction-to-semantic-analysis-with-cortext-19f355b7289a 

https://medium.com/@AnthropologicalMachines/introduction-to-semantic-analysis-with-cortext-19f355b7289a


RENS TERMERNE
CORTEXT

Gennemgå listen af termer manuelt, for at finde de ord der ikke er relevante i undersøgelsen. Man kan slette termerne på to måder, 
1) ved at højreklikke på ordet og tryk “delete row” eller 2) ved at indsætte et “w” i den sidste kolonne. Afslut ved at trykke på “save”.



RENS TERMERNE
CORTEXT

For at gemme ændringerne skal du gå tilbage og starte et nyt script.



RENS TERMERNE
CORTEXT

Vælg Corpus Terms Indexer.



RENS TERMERNE
CORTEXT

Vælg din fil, og dine ændringer vil automatisk være registreret i datasættet.  



LÆS TEKSTERNE OG UNDERSØG DERES TAGS 
CORPUS EXPLORER

Det er også muligt at filtrere og søge rundt i teksterne og deres tilhørende tags. Det gør man ved at køre scriptet “corpus explorer”, 
der laver et nyt interface med de felter i ens datasæt man ønsker at undersøge. Vi ønsker at undersøge vores nye terms og teksterne 
(abstracts), og evt. også forfatter og titel for kontekst.



LÆS TEKSTERNE OG UNDERSØG DERES TAGS 
CORPUS EXPLORER



LÆS TEKSTERNE OG UNDERSØG DERES TAGS 
CORPUS EXPLORER



LÆS TEKSTERNE OG UNDERSØG DERES TAGS 
CORPUS EXPLORER



LÆS TEKSTERNE OG UNDERSØG DERES TAGS 
CORPUS EXPLORER



LÆS TEKSTERNE OG UNDERSØG DERES TAGS 
CORPUS EXPLORER

SØG I TAGS HER SØG I TEKSTER HER



PROGRAM
DES 2019

OPSAMLING
----

Metoden i en evaluerings kontekst

❖ Hvilke muligheder og udfordringer er der ved at bruge denne metode i en evalueringskontekst?

❖ Hvad skal der til for at det kan bruges i en evaluerings kontekst? 

❖ Hvad er jeres oplevelse af i dag? 



TAK FOR I DAG!



BACKSCATTER

TEAM

Kontakt

Projektleder

Wafa El Ghiouane
wg@backscatter.dk
+45 2729 4124

Projektleder

Ronja Lofstad
ril@backscatter.dk 
+45 9385 7599

https://www.backscatter.dk 



info@backscatter.dk 
Borgbjergsvej 1, 2450 KBH S
Følg os på LinkedIn

BACKSCATTER
ANALYSEHUS OG DATA VÆRKSTED


