
 
 
 
 
 

 

 

EUD-læringskonsulenterne fra Undervisningsministeriet indbyder til temadag om:  

 

Hvordan nationale og lokale data kan understøtte elevernes læring 
 

Tirsdag den 9. april kl. 9.00 til 15.30 på SOSU Fyn, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense 

 

Torsdag den 11. april kl. 9.00 til 15.30 på SOSU H, Skelbækgade 1, 1717 København 

 

Eleverne skal blive så dygtige, som de kan. Med det for øje, har læringskonsulenterne planlagt to temadage i 
henholdsvis Odense og København med fokus på, hvordan inddragelse, analyse, kvalificering og systematisk 
brug af nationale og lokale data kan understøtte elevernes læring.  
 
Målet med temadagene er at give inspiration til, hvordan undervisere, ledere og medarbejdere, der arbejder 
med kvalitet i undervisningen, kan analysere og aktivt implementere nationale og lokalt indsamlede data i sko-
lens arbejde med at udvikle den pædagogiske praksis og øge elevernes læringsudbytte.  
 
Deltagerne kan forvente: 
- Viden og inspiration til, hvilke data der kan inddrages i arbejdet med at understøtte elevernes læring. 

- Kendskab til forskellige modeller for og metoder til at arbejde datainformeret. 

- Inspiration til, hvordan man som underviser, team og skole kan arbejde datainformeret med elevernes læ-

ring i fokus. 

Dagen byder på inspirationsoplæg fra forskning og praksis samt dialogoplæg med mulighed for sparring og drøf-
telser omkring det at arbejde datainformeret med elevernes læring.  
 
På temadagen præsenteres endvidere muligheden for at tilmelde sig netværk om arbejde med elevnæredata, 
der kan understøtte elevernes læring. Tilmelding til netværk sker på temadagen eller umiddelbart efter. 
 
Målgruppe: Undervisere, pædagogiske ledere og pædagogiske konsulenter.  
 
Der er deltagerbetaling for temadagen på 400 kr. pr. person.  
 
  



 
 
 
 
 

 

 
Program: 

9.00 – 9.30 Ankomst og morgenkaffe m. brød 

9.30 – 11.45 Velkomst og rammesætning af dagen v/ eud læringskonsulenterne 

  

 Anvendelse af data på erhvervsuddannelserne v/konsulent Sara Hach, Danmarks 

Evaluerings Institut 

Danmarks Evalueringsinstitut har i 2018 undersøgt hvordan data indgår i kvalitetsar-
bejdet på erhvervsuddannelserne. Konsulent Sara Hach præsenterer resultaterne fra 
undersøgelsen, herunder skolernes arbejde med kvantitative data, fx de obligatoriske 
data fra STIL’s datavarehus, og på kvalitative data indsamlet lokalt, fx interviews og 
undervisningsobservation. I oplægget vil der blandt andet være fokus på: 

 Hvad skal der til, for at styrke sammenhængen mellem skolens strategi og skolens 
pædagogiske kvalitetsarbejde? 

 Hvilken ramme kan bidrage til arbejdet med at forbedre undervisningen ved hjælp 
af data? 

 Hvordan kan man arbejde med at styrke tilliden til de data, der indgår i kvalitets-
arbejdet? 

 
 

Når data kommer på bordet v/ adjunkt Henrik Stockfleth Olsen, Københavns Profes-

sionshøjskole 

Der sker noget, når data kommer på bordet. Data er med til at skabe fortællinger om 

elever, undervisere og ledere -  fortællinger, som aldrig er ”den fulde historie” og der-

for ikke kan indfange den meget komplekse opgave det er at uddanne unge menne-

sker. Henrik Stockfleth Olsen vil præsentere nogle konkrete værktøjer til det fælles 

arbejde, og i oplægget bliver der lagt vægt på: 

 Hvilke betingelser skal være til stede for at kunne arbejde fælles med data, så 
vi bliver klogere på sammenhængen mellem indsats og resultater? 

 Hvordan kan vi i fællesskab prioritere og finde frem til de data, som er vigtige 
for at nå vores fælles mål – både dem vi har, og dem vi selv kan skabe? 

 Hvordan kan vi gennem det konkrete arbejde med data udvikle en nysgerrig 
og undersøgende kultur? 

 

11.45-12.30 

 

Frokost 

12.30 – 15.15 
 
 
 
1. runde 
12.30 -13.45 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogoplæg  

Der vil være to runder med dialogoplæg. Man vælger på selve dagen mellem følgende 

fire muligheder: 

 

D1: Nuværende og fremtidige muligheder i brugen af Datavarehuset 
Hvordan indsamler Styrelsen for It og Læring data til statistik? Hvilke data findes i 
datavarehuset om eleverne, og hvilke nye data er undervejs? Hvad mangler I af viden, 
og hvilke ønsker har I til fremtidige data?  Dialogoplægget afholdes af chefkonsulent 
Laura Girotti, STIL. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Kaffepause   
13.45 - 14.00 
 
 
 
2. runde 
14.00 – 15.15 

D2: Hvor kan eud lære af grundskolens brug af data? 
På grundskoleområdet er pædagogisk og didaktisk data en vigtig ressource til at følge 
elevens faglige progression, og der er en lang tradition for, at generere data om ele-
vernes faglige ståsted til brug i undervisning og til evaluering. I denne workshop un-
dersøges det, hvordan viden og metoder fra grundskolerne kan anvendes på og inspi-
rere erhvervsskoler til at arbejde med data tæt på eleverne. Dialogoplægget afholdes 
af læringskonsulent fra grundskolen Rasmus Ulsøe Kær/Mette Helding og eud læ-
ringskonsulent Rasmus Dyrendal. 

 

D3: Brug af data på erhvervsskoleområdet  
Dialogoplægget tager udgangspunkt i eksempler fra erhvervsskoler, der har igangsat 
datainformerede indsatser, der skal styrke det professionelle læringsfællesskab.  
Eksemplerne vil være afsæt for dialog og idegenerering til, hvordan erhvervsskoler 
kan træffe datainfornerede beslutninger og igangsætte handlinger, der understøtter 
elevernes læring. Dialogoplægget afholdes af læringskonsulent Marcus Laycock. 
 
D4: Hvordan kan skolen anvende data i det pædagogiske arbejde? 
På denne workshop kobles dagens pointer med metoder, modeller og værktøjer, der 
kan give inspiration til jeres datainformerede pædagogiske arbejde på skolen. 
Vi vil erfaringsudveksle og arbejde med udgangspunkt i konkrete cases. Dialogoplæg-
get afholdes af læringskonsulent Lise Ebdrup. 

  

15.15 – 15.30 Afslutning og tak for i dag  
 
 

 
Tilmelding: Senest 31. marts  
Link: https://www.emu.dk/eud/konferencer-og-moder/hvordan-nationale-og-lokale-data-kan-understotte-
elevernes-laering 
 
For yderligere oplysninger: Claus Søe, claus.soe@stukuvm.dk  tlf. 33 92 50 91 

 

Vi glæder os til at se jer! 

Læringskonsulenterne på eud 
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