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Konceptbeskrivelse – Udviklerseminar 
 

Viden om data udvikler 8-10 gange årligt digitale undervisningsforløb sammen med undervisere på de 

merkantile erhvervsskoler. Undervisningsforløbene har det tilfælles, at de handler om et emne, som er 

aktuelt inden for databaseret service og forretningsudvikling.  

Vores udviklerseminarer foregår på en erhvervsskole i det område, hvor der er tilmeldt flest undervisere, 

og det varierer derfor fra gang til gang, hvor i landet, vi befinder os. Udviklerseminaret tager 1 dag, hvor 

der skal afsættes 6 timer. Inden det fysiske seminar mødes vi til en times onlinemøde. Vi sørger for 

forplejningen på den fysiske seminardag.  

På seminaret er du og din ekspertviden inden for dit undervisningsområde i centrum. Vi klæder dig og 

dine underviser-kolleger på inden for det nye emne, og på den måde skaber vi i samarbejde nyt 

undervisningsmateriale, der passer til din målgruppe, og som kombinerer din viden med det nye emne 

således, at det færdige undervisningsforløb er i tråd med både målgruppen og det arbejdsmarked, 

eleverne er på vej ud på. 

Formål med undervisningsforløb 

Formålet med at udvikle digitale undervisningsforløb inden for databaseret service og forretnings-

udvikling er at understøtte digitaliseringen af uddannelserne ved at kompetenceudvikle underviserne 

inden for dataanvendelse og nye teknologier. Derudover er undervisningsforløbene med til at sørge for, 

at eleverne kender de teknologiske muligheder og matcher de kompetencer, der efterspørges på et 

digitalt arbejdsmarked. 

Udvikling af undervisningsforløb 

For at deltage i et udviklerseminar kræver det, at den skole, du arbejder på, er partnerskole med Viden 

om data. I alt deltager der et hold undervisere, to-tre konsulenter fra Viden om data og en ekspert inden 

for det pågældende emne. Vi forventer, at du i alt bruger 12 timer på at udvikle et undervisningsforløb 

sammen med os. De 12 timer fordeler sig som følger: 

• 1 time online møde – introduktion til udviklerseminaret 

• 5 timer til forberedelse – gennemgang af materiale forud for seminaret, udfyldning af 

lærervejledning samt plan for undervisningsmaterialet og udarbejdelse af ekspertspørgsmål 

• 6 timer til seminar – udvikling af undervisningsforløb 

Du kan se tidslinjen for udvikling af undervisningsforløb på billedet på næste side.  

 

https://videnscenterportalen.dk/dsf/bruger-og-partnerskoler/
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Platform for undervisningsforløb 

På udviklerseminaret udformer du dit materiale i et word-dokument, som du til sidst på dagen til det 

fysiske seminar afleverer til Viden om data. Vi opsætter herefter dit materiale i en interaktiv PDF, som du 

får adgang til og som deles med resten af de besøgende på videnscenterportalen.  

Principper for opbygning af undervisningsforløb 

• Data og nye teknologier: Undervisningsforløbet skal formidle viden om, hvordan data og nye 

teknologier bliver anvendt i virksomheder, og hvilke muligheder dette skaber for service og 

forretningsudvikling. 

• Varighed: Undervisningsforløbets længde skal være meningsfuld for dig som underviser, og 

derfor kan det vare alt mellem 1-4 timer. Du kan også indarbejde materialet i din eksisterende 

undervisning. 

• Forløbet skal være konkret og anvendelsesorienteret, og derfor inddrages konkrete cases fra 

virksomheder i det materiale, vi stille til din rådighed for udvikling. 

https://videnscenterportalen.dk/dsf/
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• Forløbet skal indeholde videoproduktioner og podcast med interviews af eksperter, som har 

erfaring med det pågældende emne. 

• Forløbet skal være udfordringsbaseret og skal altså præsentere eleverne for autentiske 

udfordringer eller problemstillinger. 

• Forløbet skal være multimodalt. Dvs., at der i forløbet skal anvendes tekst, video, lyd, animation 

samt opgaver. Herigennem sikrer vi, at der bliver skabt interaktion mellem eleven og materialet, 

og det er her, e-læring kan noget særligt. 

• Copyright: Materialet bliver gjort delvist offentligt tilgængeligt, og derfor udvikler vi al materiale 

sammen. På den måde er vi sikre på, at vi har copyright til det udviklede materiale. 
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Vi udgiver undervisningsforløb 

Vi udgiver alle undervisningsforløb på Viden om datas videnscenterportal. Her kan 

undervisningsforløbene enten hentes, eller du har som underviser mulighed for at lede eleverne ind på 

videnscenterportalen og bruge materialet her. Dette forklarer vi tydelig på udviklerseminaret. Derudover 

gøres alle producerede videoer tilgængelige på Viden om datas YouTube-kanal og alle podcasts 

tilgængelige på vores SoundCloud-kanal. 

Markedsføring af undervisningsforløb 

Udover at de nye undervisningsforløb kommer til at være tilgængeligt for alle erhvervsskoleundervisere 

på vores hjemmeside, videnscenterportalen, markedsfører vi de nye undervisningsforløb gennem 

nyhedsbrev, og de sociale medier LinkedIn og Facebook. Vi håber naturligvis, at du som udvikler at stolt 

af det nye produkt, og derfor hjælper os med at formidle dit forløb til dine kolleger. 

Om Viden om data 

Viden om data er et nationalt videncenter for databaseret service og forretningsudvikling. Vores 

primære opgave er at lave digitalt undervisningsmateriale til og med de merkantile erhvervsskoler . 

Materiale, der gør eleverne klar til fremtidens datadrevne arbejdsmarked.  

Viden om data har 17 partnerskoler fordelt i hele landet. Gennem samarbejde med 

partnerskolerne styrker vi videndeling og samarbejde på tværs af erhvervsskolerne i Danmark, og 

på den måde forbedres erhvervsskolernes samlede rammebetingelser.  

Udover undervisningsforløb, skriver vi artikler og udgiver faglige serviceløft, virksomhedscases, 

understøtter brugen af servicerobotter og VR i undervisning, arrangerer studieture, workshops, 

deltager på pædagogiske eftermiddag og meget mere. Alt sammen inden for videnscenterets 

område. Hvis du gerne vil holde dig opdateret om vores tilbud, kan du tilmelde dig vores 

nyhedsbrev her. 

De merkantile erhvervsskoler, som Viden om data udvikler materialer til, udbyder flg. 

erhvervsuddannelser: 

• Kontoruddannelsen 

• Handelsuddannelsen 

• Detailuddannelsen 

• Eventkoordinatoruddannelsen 

• Finansuddannelsen 

• Grundforløb - EUD og EUX inden for kontor, handel og forretningsservice 

https://videnscenterportalen.dk/dsf/
https://videnscenterportalen.dk/dsf/
https://videnscenterportalen.us17.list-manage.com/subscribe?u=756f98e024542b8381f0dd981&id=763d66292c
https://videnscenterportalen.us17.list-manage.com/subscribe?u=756f98e024542b8381f0dd981&id=763d66292c

