
Program læringsdag 3 uge 44

Datainformeret  
praksisudvikling
I uge 44 mødes vi igen på Frydenlundskolen til en fælles læringsdag for ledere  
og ressourcepersoner/faglige fyrtårne, hvor vi sætter fokus på datainformeret 
praksisudvikling og med særlig vægt på hvordan man kan 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: 
•  Fælles viden og forståelse for det brede databegreb og for, hvordan data kan anvendes til udvikling 

af praksis
• Fælles viden om de enkelte elementer i datainformeret praksisudvikling
•  Omsætning af viden til praksis gennem afprøvning og træning i dataanalyse og dialoger om  

konkrete data

Forud for dagen: 
•  Qvortrup m. fl. (2018). Data og dataindsamling I: Qvortrup, A., Laustsen, M. S., og Tjalve, L. T. 

(2018). Professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud. Kap. 7. Dafolo (10 sider)  
 
Teksten beskriver data som et vigtigt element i Stærkere Læringsfællesskaber. Data til understøttelse af 
den pædagogiske refleksion i de Stærkere Læringsfællesskaber og i udviklingen af pædagogiske lærings- 
miljøer for alle børn

 
•  Dinnesen, M.S. (2015). Hvorfor refleksion ikke er evaluering?  

http://ineva.dk/hvorfor-refleksion-ikke-er-evaluering 
 
Teksten udfordrer sætningen; ‘vi evaluerer hele tiden’. Denne artikel påstår noget andet - nemlig at det 
der omtales i virkeligheden er refleksion. Og at der er forskel på refleksion og evaluering
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Fælles del salen 

Velkomst og præsentation af program for dagen

Data i en pædagogisk kontekst
Oplæg om dataforståelse og tilgange til brugen af data til praksisudvikling i en 
pædagogisk kontekst
Oplæg (inkl. refleksionsøvelser) v. Thue Fast Jensen VIA.

Fortællinger om konkrete eksempler på indsamling og anvendelse af data lokalt  
i distriktet 
Oplæg v. ledere, ressourcepersoner og faglige fyrtårne fra distriktet

Pause og skift til hold

Undervisning på hold

Tjek ind på holdet

Frokost

Dataanalyse og fortolkning af data
Kort oplæg om dataanalyse og øvelse i gennemførelse  
af dataanalyse med afsæt i konkrete data (caseøvelse)

Pause

Styrkelse af datainformeret praksisudvikling  
– status og næste skridt
Gruppevis øvelse med fokus på afsæt og  
fremadrettede perspektiver for datainformeret 
praksisudvikling i eget tilbud/skole/afdeling

Afrunding og evaluering af dagen

Tak for i dag

Dagsorden 

9.00-11.00

9.00-9.15

9.15-10.45

10.45-11.00

11.00-11.10

11.10-15.00

11.10-11.30

11.30-12.00

12.00-13.30

13.30-13.45 

13.45-14.45

14.45-15.00

15.00


