
Program læringsdag 3.1 uge 49

Datainformeret  
praksisudvikling
I uge 49 mødes vi igen på Frydenlundskolen til en fælles læringsdag 
for ressourcepersoner, 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 ressourceperson 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

Forud for læringsdagen læses følgende tekster:

”Læringscirklen – læring af refleksion og aktion” af Kirsten Mogensen (2019). 
Artiklen læses med formål om at skabe refleksion over de valg, I som ledelse, ressourceper-
soner og teams tager i forhold til at bruge læringscirklen som model eller dagsorden.

”Kendetegn ved kvalitet i fritids- og klubtilbud – en vidensopsamling, EVA (2017)
Teksten, som I muligvis kender, fremhæver de fem mest centrale kendetegn ved kvalitet 
i fritids- og klubtilbud, herunder at de fagprofessionelle systematisk indsamler viden om 
børns og unges trivsel og perspektiver og deler denne viden med hinanden. Teksten er 
en vidensopsamling baseret på dansk og international litteratur på området og rummer 
dermed en række relevante referencer fra forskning og andet fritidspædagogisk litteratur, 
som kan inspirere jeres SLF-arbejde. Hvis I skal prioritere, kan I nøjes med at skimme eller 
afgrænse læsningen til de fem kendetegn. 
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Egne data

Som forklaret på læringsdag 3.0 skal I medbringe aktuelle data i forhold til jeres 
øvebane. I bestemmer selv, om I medbringer data fra de enkelte tilbud, eller om I gør det 
fritidscentervis. Den medbragte data anvendes til arbejdet med læringscirklens faser; 
dataanalyse, refleksion, beslutning og handling. I skal primært arbejde med data i 
jeres fritidscentre og kommer dermed i fællesskab til at arbejde med jeres medbragte 
data. Derfor er det mest hensigtsmæssigt, at I ikke har analyseret jeres data på for-
hånd, men at I har dem med rå og ubearbejdet. 
 
I kan vælge at medbringe én slags data eller flere typer, der supplerer hinanden - i 
print og/eller digitalt. Eneste krav til data er, at I sammen kan ’lægge dem på bordet’. 
Det betyder, at data i form af lyd eller levende billeder (fx video) skal kunne afspilles 
på en computer el., som I selv medbringer.

Jeres data tager udgangspunkt i jeres øvebane og SLF-arbejde. Det kan være data, der 
omhandler den pædagogiske/didaktiske praksis, de fagprofessionelles samarbejdsprak-
sis, eller data kan omhandle selve udviklingsprocessen omkring SLF, fx kollegers ople-
velse af processen, ressourcepersoners rolle eller effekten af øvebanen. I kan kontakte 
jeres læringspartner, hvis I har brug for en snak om, hvilke data I kan medbringe. 

Eksempler på data kan f.eks. være: 

• Praksisfortællinger
• Interviewreferater
• Spørgeskemadata
• Noter fra mødeobservationer
• Noter fra undervisningsobservationer 
• Videoobservation
• Registreringer
• Målinger
• Mødereferater
• Evalueringsmateriale
• Dokumenter
• Logbøger fra de unge (analoge/digitale)
• Andet…
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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 team

Erfaringsudveksling og ressourcespotting
Erfaringsudveksling og ressourcespotting i mindre  
grupper på tværs

Afrunding og evaluering

Program

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. 13.45-14.45  

Kl. 14.45-15.00  


