
Program læringsdag 3.1 uge 48

Datainformeret  
praksisudvikling
I uge 48 mødes vi igen på Frydenlundskolen til en fælles læringsdag 
for faglige fyrtårne, hvor vi arbejder videre med at analysere og have 
dialoger om data, der kan informere og kvalificere den daglige  
professionelle praksis i Børn og Unge.

Formål
Introduktion til og understøttelse af datainformeret praksisudvikling

Udbytte 
•  Indsigt i egen rolle som fagligt fyrtårn og facilitator ift. at gennemføre reflekterende  

dialoger informeret af data og til indsamling og anvendelse af data til praksis
•  Erfaring med at anvende konkrete redskaber til at arbejde med datainformeret praksis-

udvikling gennem reflekterende dialoger informeret af data med afsæt i læringscirklen.

Forud for dagen
Litteratur
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I: Mortensen T. H. & Næsby, T. (red.), Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til 
dagtilbudspædagogik. Dafolo (Nationalt pensum, 12 sider)

Teksten fokuserer på, at en evaluerende pædagogisk praksis, med udvikling af pædagogiske 
læringsmiljøer for øje, handler om fortløbende og systematisk beskrivelse (opsamling af 
data/dokumentation), vurdering og analyse af sammenhængen mellem det pædagogiske 
læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse

Data

Som forklaret på læringsdag 3.0 skal I medbringe aktuelle data i forhold til jeres øvebane 
i egen afdeling i dagtilbuddet. Den medbragte data anvendes til arbejdet med læringscirk-
lens faser; dataanalyse, refleksion, beslutning og handling. I skal primært arbejde med jeres 
egne data eller data af samme type og kommer dermed sammen til at gå i dybden med de 
medbragte data.  

Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber



Derfor er det mest hensigtsmæssigt, at I ikke har analyseret jeres data på forhånd, 
men at I har dem med rå og ubearbejdet. 

Eksempler på data kunne være: 
 
• Praksisfortællinger
• Interviewreferater
• Spørgeskemadata
• Noter fra mødeobservationer
• Noter fra undervisningsobservationer 
• Videoobservation
• Registreringer
• Målinger
• Mødereferater
• Evalueringsmateriale
• Dokumenter
• Undervisningsforløb
• Elevprodukter
• Andet…



Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber

Undervisning på hold 

Velkomst, tjek ind og program

Valg og fravalg af data - dataindsamling

Pause

Facilitering af dataanalyse

Facilitering af refleksionsprocesser informeret af data
Kort oplæg om facilitering af refleksionsprocesser og øvelse i at gennemføre  
af refleksive processer med afsæt i data

Frokost

Fra data til beslutning om praksisudvikling
Oplæg om aktionslæring og omsætning af refleksioner til konkrete handlinger  
og fortsat øvelse med afsæt i egne data.

Afprøvning af handling og indsamling af ny data
Kort oplæg om tegn på læring/udvikling, samt måling  
af progression (og kontinuitet i dataindsamling).  
Fortsat øvelse med afsæt i egne data.

Pause

Opsamling i eget tilbud

Afrunding på hold og evaluering

Fælles del i salen 

Fælles afslutning 0-18 år i salen
Erfaringsudveksling og ressourcespotting i mindre  
grupper på tværs af tilbud og funktioner

Kl. 9.00-13.45

Kl. 9.00-9.15

Kl. 9.15-10.30 

Kl. 10.30-10.40 

Kl. 10.40-11.20 

Kl. 11.20-12.00

Kl. 12.00-12.30 

Kl. 12.30-12.50 

Kl. 12.50-13.20 

Kl. 13.20-13.30 

Kl. 13.30-13.45 

Kl. 13.45-14.00  

Kl. 14.00-15.00

Kl. 14.00-15.00 

Program


