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Data er  

ikke bare data. Arbejdet med data kan spænde bredt fra kompliceret kode til dataetiske 

dilemmaer eller datadrevne kundeindsigter. Fælles for det hele er en udvikling i raketfart, der i 

forskellige udformninger kommer til at have indflydelse på fremtidens arbejdsmarked, også for 

eleverne på de merkantile uddannelser. Derfor er data og dataforståelse vigtig at sætte i spil, 

allerede når eleverne uddanner sig inden for det merkantile område. Hensigten er ikke, at et 

datafokus skal overskygge de merkantile færdigheder, men i stedet skabe et samspil, der gør 

eleverne i stand til at sætte deres merkantile grundviden i spil i deres møde med nye, 

dataorienterede opgaver og udfordringer.  

På vores besøg på skolerne, rundt i landet, har vi mødt en efterspørgsel på materiale til 

grundfagene. Derfor håber vi, at vi med dette emnekatalog kan inspirere jer til, at vi sammen 

kan udvikle endnu flere forløb, der retter sig mod grundfagene på de merkantile uddannelser. 

Vi, hos Viden om data, byder altid jeres forskellige faglige vinkler velkomne på vores 

udviklerseminarer. Vores succeskriterie er, at vores forløb er relevante og levedygtige hos jer 

på de merkantile uddannelser, så vi sammen kan ruste eleverne så godt som muligt til et 

datadrevet arbejdsmarked – uanset om der undervises i psykologi, matematik eller på de 

forskellige hovedforløb.   

Hensigten med de udviklede undervisningsforløb er ikke kun at gøre eleverne i stand til at 

arbejde med data i praksis, men også at gøre eleverne databevidste – og reflekterede, så de 

ikke kun bliver rustede til et arbejdsmarked i digital udvikling, men også til at blive bevidste og 

reflekterede samfundsborgere. Eleverne skal have en bevidsthed om, at teknologi og data både 

giver nye muligheder, men samtidig også nye udfordringer og dilemmaer, som vi ikke hidtil har 

skulle forholde os til, både som samfund, virksomhed og som enkeltperson. 

Vi glæder os til at møde jer på udviklerseminarerne og sammen skabe gode 

undervisningsforløb.  

Med venlig hilsen 

Trine Durup Rasmussen og Camilla Brøndahl Enevoldsen 

Viden om data 
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Algoritmer, data og demokrati| 26.-27. januar  

Algoritmer, data  

og digitalisering er en uundgåelig del af vores moderne samfundsstruktur. Men hvilken 

indflydelse har den øgede digitalisering på vores samfund og ikke mindst vores demokrati? 

Danmark ønsker at være et foregangsland i forhold til befolkningens digitale forståelse for 

demokratiske værdier og databrug i samfundsbeslutninger. I en verden, hvor techgiganterne 

har en stadig stigende indflydelse på vores samfund og mulighed for at ytre sig – og endda har 

mulighed for at blackliste en amerikansk ekspræsident fra de sociale medier - er det store 

spørgsmål; hvordan gør vi det? Og hvordan sikrer vi vores demokratiske værdier i et stadig 

mere databåret samfund?  

Digitaliseringen, med alt hvad det indebærer af hurtigt voksende datamænger, kunstig 

intelligens og datadrevne beslutninger, gør, at vi som uddannelsesinstitutioner og undervisere 

har en vigtig opgave i at være med til at styrke elevernes teknologiforståelse og digitale 

dannelse. På den måde kan vi være med til at skabe en bevidsthed om, hvilke forandringer 

vores – og deres – samfund står overfor nu og i fremtiden. Vi er derfor glade for at kunne 

afholde årets første udviklerseminar i 2022 i samarbejde med projektet Algoritmer, Data og 

Demokrati.  

Virksomhedsperspektiv 
Med et samfund og et arbejdsmarked, der er i konstant udvikling inden for teknologi og 

digitalisering, støder vi på udfordringer og dilemmaer, som vi ikke har skulle forholde os til før.   

Det betyder, at elevernes evne til at forholde sig kritiske og reflekterede til de teknologiske 

udfordringer, de kommer til at stå over for, er vigtige færdigheder at besidde, både som 

fremtidig arbejdsgiver og -tager, men også som privatperson. Eleverne skal være i stand til at 

anvende nye teknologier, men næsten endnu vigtigere er deres evne til at undre sig og stille 

kritiske spørgsmål.  

Undervisningsperspektiv 
Udviklerseminaret tager fat på et digitalt dannelsesaspekt, der er både aktuelt og relevant for 

alle elever uanset uddannelse og niveau. Udviklerseminaret er oplagt til fagene samfundsfag 

og erhvervsinformatik, men alle fag og specialer er velkomne. Undervisningsforløbene kan 

omhandle problemstillinger, som eleverne kommer til at møde på deres fremtidige 

arbejdsplads, men udviklerseminaret kan også lægge op til en mere generel refleksion over 

samfundets udvikling, og det at kunne begå sig som demokratisk samfundsborger i et 

digitaliseret samfund.  
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Datafortællinger| 2.-3. marts   

Data kan fortælle  

historier! Det gælder bare om at præsentere dem korrekt. I en verden, der genererer mere og 

mere data, kan det være svært at se skoven for bare træer, og det er derfor en vigtig egenskab 

at kunne udvælge den relevante data fra bunken, vide hvad den skal bruges til og præsentere 

den på en præcis og grafisk overskuelig måde. Visualisering af en virksomheds data kan give et 

struktureret overblik over alt fra lagerstatus til økonomi og kundehenvendelser, og med 

interaktive dashboards er der mulighed for at illustrere, hvordan relevante nøgletal ændrer sig 

fra dag til dag, måske endda fra time til time. Alt det er med til, at vi kan træffe kvalificerede 

beslutninger på baggrund af data. På dette udviklerseminar ønsker vi at udvikle 

undervisningsforløb, der skal introducere eleverne til at arbejde med datavisualisering og 

storytelling. Eleverne skal lære, hvordan de, med værktøjer som dashboards og Power BI samt 

andre visualiseringsredskaber, kan præsentere og fortælle inspirerende historier ud fra data, 

som motiverer og inspirerer til datadrevne forretningsbeslutninger.  

 

Virksomhedsperspektiv 
I et virksomhedsperspektiv handler datafortællinger ikke kun om at præsentere virksomhedens 

data på en overskuelig måde. Eleverne skal være i stand til at se sammenhænge og trække linjer 

mellem forskellige former for data og ud fra dem skabe fortællinger, der fx kan bruges i 

forbindelse med forretningsudvikling og markedsføring. Visualisering af data gør det muligt at 

skabe overblik og derved træffe bedre beslutninger ud fra virksomhedens data. Elevernes 

forståelse for data og evne til at udvælge og præsentere dem er vigtige og efterspurgte 

kompetencer, der gør, at de kan træffe bedre datadrevne beslutninger som fremtidige 

medarbejdere i virksomhederne.  

 

Undervisningsperspektiv 
Datafortællinger egner sig både til forløb til grundforløbet såvel som hovedforløbet, og er 

oplagt for grundfag som fx dansk, engelsk, matematik eller tværfaglige forløb. Emnet giver 

mulighed for, at du som underviser kan skabe undervisningsmateriale, der styrker elevernes 

evne inden for dataforståelse og formidling. Det er ikke en forudsætning for at deltage i 

udviklerseminaret, at du besidder viden om emnet. Dog er det en fordel, hvis du på forhånd 

selv har dataeksempler, som du kan lave visualiseringseksempler ud fra.   
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Sprogdata | 5.-6. april  

Sprog – både det talte og det skrevne - 

er altafgørende for, at vi mennesker kan kommunikere, og derved dele informationer med 

hinanden. Begrebet data forbinder de fleste med tal og matematiske mønstre, men data kan 

også være telefonsamtalen med kundeservice, mødereferatet fra afdelingsmødet eller 

samtalen mellem læge og patient. Mange af os er sikkert stødt på en chatbot, der, nogle med 

større succes end andre, forsøger at svare på vores spørgsmål. Når den data, vi indsamler, 

består af tal, får vi entydige resultater, men når vores data pludselig består af sprog, bliver 

resultatet pludselig mere tvetydigt og komplekst. For hvordan gør vi en robot i stand til at forstå 

vores indirekte hensigter, humor, ironi eller stavefejl? Dansk har, med et begrænset antal af 

sprogbrugere, og derved også et begrænset marked, ikke været et attraktivt sprog at fokusere 

på inden for sprogteknologien. De seneste år har den udvikling heldigvis ændret sig, blandt 

andet med Regeringens tiltag om indsamling af dansk sprogdata fra i 2019. Det har betydet, at 

dansktalende teknologier stadig bliver bedre og bedre, og derfor også er teknologier, eleverne 

kommer til at møde på fremtidens arbejdsmarked.  

Virksomhedsperspektiv 
Virksomhedernes forskellige former for kommunikation bliver, ligesom så meget andet, stadig 

mere og mere datadrevet, og det er derfor oplagt, at eleven også får kendskab til en mere 

sprogorienteret dataretning, der er til gavn for elevens fremtidige arbejdsplads. En viden, der 

kan være med til at give virksomheden værdifulde indsigter i kundehenvendelser eller være 

med til at optimere arbejdsgange inden for fx kontor eller handel.  

Undervisningsperspektiv 
Udviklerseminaret henvender sig til hovedforløb inden for kontor eller handel, men er også 

relevante for grundfag som psykologi eller dansk. Emnet kan eksempelvis lægge op til 

diskussion og refleksion om det menneskelige aspekt i kommunikation og kundeservice. Er der 

situationer, hvor den menneskelige kontakt ikke kan erstattes og hvilke etiske og tekniske 

udfordringer giver (sprog)teknologien, når den går i dialog med os mennesker?  

Du behøver som underviser ikke have en forudgående viden om emnet inden 

udviklerseminaret. Dog vil en interesse og nysgerrighed for spændingsfeltet mellem 

kommunikation og teknologi bestemt være en fordel.   
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Forudsigelige analyser | 24.-25. august   

Forudsigelige analyser  

Vi kan ikke forudsige fremtiden, men vi kan komme med gode gæt, og det gode gæt er ofte 

datadrevet. Virksomheder har altid skulle gætte på næste kvartals salg ud fra tidligere 

erfaringer. Dét gæt kan data gøre mere præcist og rammende. Forudsigelige analyser, eller 

Predictive Analytics, er en proces, hvor man ser på mønstre i historiske data for at forudsige 

fremtidige scenarier. Til det kan der anvendes en række teknologier, fx Machine Learning. De 

mønstre, der skal tegnes, er ofte så komplicerede og uoverskuelige, at det kan være svært for 

os mennesker at tegne dem. Derfor har vi brug for computere. Vi skal dog stadig være 

opmærksomme på menneskets rolle i forudsigelserne. Det handler nemlig om, at være præcis 

omkring hvad det er, vi gerne vil forudse. I en merkantil sammenhæng kan det fx være salg på 

bestemte tidspunkter, behov for indkøb af en bestemt vare osv. Vi skal derfor kunne forstå, 

hvordan man udvælger den rette data. Hvad er fx interessant at indsamle data på, hvis vi gerne 

vil forstå en bestemt målgruppes købsadfærd? Emnet inviterer således til, at eleverne kan 

sammentænke dataforståelse med forretningsforståelse, såvel som at reflektere over at der 

trods forudsigende analyser altid kan ske noget uventet – tænk bare på Corona.  

Virksomhedsperspektiv 
At kunne forudsige fremtidige scenarier kræver et godt samspil mellem forretnings- og 

dataforståelse. Det forudsætter derfor at eleverne, udover en solid forretningsforståelse, bliver 

i stand til at bruge en virksomheds nuværende data til at blive klogere på virksomhedens 

fremtidige behov. En god dataindsigt gør også eleverne i stand til at samtænke virksomhedens 

interne data med relevant data udefra – det kan være alt fra vejrforhold til brugeradfærd, der 

kan gøre virksomheden endnu klogere på dens fremtidige behov.  

 

Undervisningsperspektiv 
Udviklerseminaret kan både henvende sig til grundforløbs- og hovedforløbsniveau, fx inden for 

logistik eller handel eller grundfag som virksomhedsøkonomi eller afsætning. 
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Datadrevet innovation og forretningsudvikling | 28.-29. 

september   

Data kan give os et hav af indsigter:  

holdninger via sociale medier, transaktionsadfærd, købsadfærd, indsigt i demografiske 

forskelligheder, produktpræferencer og meget mere. Disse data kan være med til at skabe idéer 

og til at spotte, hvor der er et marked for et bestemt produkt.  Det handler om ikke at drukne i 

de mange muligheder, men i stedet at forstå de forskellige bølger og tendenser. Innovation er 

efterhånden et grundbegreb i den merkantile verden. Det handler både om at tænke innovativt 

i forhold til at skabe nye forretninger, men det handler også om at være innovativ i sin måde at 

anvende data på i eksisterende forretninger, så man som virksomhed kan styrke sin position 

og forretningsstrategi. Fremtiden tilhører de virksomheder, der formår at anvende data til at 

videreudvikle deres forretning og til at træffe velfunderede beslutninger. En virksomheds evne 

til at kunne indsamle og anvende data på en måde, der afspejler deres forretning og 

arbejdsprocesser på tværs af deres organisation, er afgørende, hvis virksomheden ønsker at 

gøre deres beslutningsproces og forretning mere datadrevne. Data kan fx gøre en virksomhed 

klogere på deres kunder, på deres arbejdsprocesser, deres konkurrencesituation og meget 

mere.  

Virksomhedsperspektiv 
Samspillet mellem elevernes forståelse for forretningsudvikling kombineret med 

dataforståelse er en værdifuld resurse for fremtidens arbejdsgivere. Der er behov for 

medarbejdere, der er i stand til at strukturere og organisere den store mængde data, som de 

fleste virksomheder ligger inde med, og arbejde ud fra data på en innovativ måde. Nogle 

virksomheder vælger at dele deres data med andre, som fx Energinets Datahub, hvilket kan 

være grobund for nye start-ups, der på baggrund af større virksomheders data, kan arbejde 

videre med en god idé på baggrund af andres data.  

Undervisningsperspektiv 
Data kan ikke stå alene, og det er derfor vigtigt, at eleven er i stand til at koble data med en 

viden om innovation og forretningsforståelse. Eleverne skal således lære at forstå deres 

virksomheds forretning og forstå, hvordan de kan være med at udpege og analysere 

udfordringer og muligheder ved eksisterende såvel som nye forretningsmuligheder ved hjælp 

af data. Forløbet er relevant for uddannelser, der beskæftiger sig med innovation og 

forretningsudvikling. 
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Data i krise | 9.-10. november  

Data i krise 

er et tveægget sværd. På den ene side handler det om, hvordan data kan hjælpe os med at 

håndtere kriser. Det kan både være samfundskriser, sundhedskriser og forretningskriser. Data 

kan skabe overblik og indsigter, der kan være altafgørende når en krise kræver handling. Dét 

er data, når data anvendes bedst! På den anden side kan data også skabe kriser, fx når 

virksomheder eller stater vælger at overvåge og misbruge data for egen vindings skyld. I 

kampen mod Corona har data været en vigtig medspiller, men den har samtidig givet grobund 

til dataetiske overvejelser, eksempelvis med appen Smittestop herhjemme. For hvor meget skal 

vi overvåge det enkelte menneske til samfundet og derved vores alles bedste?  

Eleverne skal lære, at databrug som udgangspunkt er neutral, men at vi mennesker både kan 

bruge dem til hensigtsmæssige formål og misbruge dem. Så, hvordan lærer vi at skabe værdi 

med data og måske endda undvige kriser? Og hvordan undgår vi modsat at misbruge den viden, 

som data indeholder?  

Virksomhedsperspektiv 
Størstedelen af eleverne kommer, i større eller mindre omfang, til at håndtere data i forbindelse 

med deres arbejde. Det er derfor centralt, at de har kendskab til lovgivningen inden for 

området, men i høj grad også er i stand til at inddrage dataetiske overvejelser i 

indsamlingsprocessen. Det er derfor vigtigt, at eleverne bliver introduceret til, hvordan de er 

med til at håndtere virksomheders data forsvarligt, og måske kan de i fremtiden bruge deres 

dataindsigt til at forudsige potentielle kriser ude i virksomhederne. I nogle tilfælde kan 

virksomhederne både være med til at løse globale udfordringer, som klimakrisen og udvide 

deres forretningsområde på baggrund af deres dataindsigter.  

Undervisningsperspektiv 
Eleverne skal, uanset fag og speciale, have et grundlæggende kendskab til lovgivning og 

rettigheder i forbindelse med indsamling af data. For at kunne beskæftige sig med 

datahåndtering er det vigtigt, at eleverne får en forståelse for, hvordan data bliver anvendt 

korrekt, hvornår det ikke gør, og hvilke overvejelser, der kan være i forbindelse med indsamling 

af data.   




