
Vejledning til datakort –
Sådan kommer du igang



Hvad viser Datakortet?

Datakortet giver adgang til struktureret 
viden om datasæt, som er tilgængelige til 
statistisk brug i Børne- og 
Undervisningsministeriet.
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Her kan du finde beskrivelser af centrale 
kendetegn ved datasæt samt link til data 
og yderligere dokumentation

Løsningen er interaktivt kort, hvor 
brugeren kan klikke sig igennem 
perspektiver for at finde relevante data

Datakortet opdateres løbende, og 
ambitionen er, at løsningen skal være et 
centralt værktøj for ministeriets ansatte til 
at danne sig overblik over, hvilke data 
BUVM råder over til statistisk brug

Sådan bruger du 
løsningen

Klik for kendetegn 
ved datasæt
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Vælg foretrukken 
indgangsvinkel

Vælg informationstype

Klik på knappen for det 
ønskede uddannelsesområde

Du kan altid nulstille din visningVejledning til datakort 
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Klik på knappen for den 
ønskede uddannelse

Vejledning til datakort 
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Klik på knappen for det ønskede 
dataområde

Vejledning til datakort 
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Klik på knappen for det ønskede 
datasæt for at se information om data

Vejledning til datakort 



Centrale kendetegn for et datasæt
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For hvert datasæt i datakortet er der udfyldt en række karakteristika, der beskriver 
datasættets beskaffenhed. De er inddelt i tre overordnede temaer:

Emnefelt og population

Adgang og kilder

Kvalitet og brug

Klik for se 
beskrivelser

Klik for se 
beskrivelser

Klik for se 
beskrivelser

Top

Hvad er et datasæt?
I Datakortet anvendelse betegnelsen 
”datasæt” i bred forstand. Nedenfor 
vises eksempler på datasæt:

• Datakube-adgang via 
Uddannelsesstatistik.dk eller Excel

• Register-datasæt til analyse på 
Danmarks Statistiks server eller på 
STILs analyseserver

• Spørgeskemaundersøgelser fra fx 
følgeforskningsprogrammet

• Data udtrukket direkte fra et 
kildesystem, systematisk gjort 
tilgængelige for ansatte i BUVM



Emnefelt og population

Datasæt-navn: Titel på datasættet

Beskrivelse: Kort og overordnet beskrivelse af, hvad datasættet 
fortæller noget om

Population: Hvilken gruppe fortæller data noget om?

Nøgle: Identifikation af mest granulære enhed i datasættet, fx. 
institutionsnummer
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Adgang og kilder

Adgang til data: I hvilket miljø kan datasættet tilgås? (fx 
uddannelsesstatistik.dk)

DVH-titel: Hvad kaldes datasættet i BUVMs datavarehus?

Kilde: Typen af indberetningskilde, fx DST

Indberetningsmetode: Typen af indberetning, fx survey eller 
administrativt fagsystem

Indberetningssystem: Beskriver selve det system, hvor data er 
produceret, fx Optagelse.dk eller telefoninterview
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Kvalitet og brug
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Validering: Er data valideret til statistisk anvendelse og i så 
fald af hvem?

Dækningsgrad: I forhold til undersøgelsen, hvor 
repræsentativ er data?

Brug (ikke udtømmende): Typiske forretningsanvendelser 
af datasættet

Brug, overordnet: Datasættets primære funktion

Opdateringsfrekvens: Hvor ofte opdateres datasættet 
(Årligt, halvårligt, månedligt, sjældnere)

Opdateringsdato: Måned i året

Indsamlet aggregeringsniveau: Granulært niveau for 
indsamlede data, fx person, institution, kommune

Udstillet DVH-aggregeringsniveau: Datasættets 
udstillingsniveau for data i DVH. Fx udstilles personer ikke i 
DVH-datasæt; disse vil ofte være summet til fx 
institutionsniveau.

Start år: Første kalenderår for data i datasættet

Seneste år: Seneste kalenderår for data i datasættet

Kvalitet - fritekst: Mulighed for ejer af datasæt til at 
beskrive særlige omstændigheder vedr. datasættet

Link til dokumentation: Kontaktreference eller URL 
(klikbar hvis muligt) til dokumentation for det viste datasæt

Link til data: Kontaktreference eller URL (klikbar hvis 
muligt) til fx Uddannelsesstatistik.dk, hvor datasættet er 
tilgængeligt

Top


