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Læringsplatform og didaktik – en introduktion 
Jens Jørgen Hansen, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet 
 
Denne artikel vil introducere didaktiske begreber til refleksion omkring læringsplatforme samt deres 
funktion som redskab til at planlægge undervisning. Udgangspunktet for artiklen er, at læringsplatforme i 
en planlægningskontekst sætter nogle nye vilkår for det didaktiske arbejde, som engagerer og udfordrer 
lærerens planlægningsarbejde på en måde, der peger på behov for ny viden, nye færdigheder og nye 
overvejelser over det at planlægge i et læringsplatformsmiljø. Artiklen beskriver tre niveauer, som 
læringsplatforme har indflydelse på i forhold til lærerens planlægningsproces: beslutnings-, begrundelses- 
og betingelsesniveauet. Artiklen afsluttes med en refleksionsmodel, der spørger til lærerens overvejelser 
over læringsplatformens rolle i den didaktiske planlægning.  
 

 
Hvad er læringsplatforme? 
 
Læringsplatforme er en ny spirende pædagogisk teknologi, som dels kan beskrives som en paraply over 
forskellige services og funktioner og dels som et forum for kommunikation mellem forskellige aktører i 
skolen: lærere, elever, ledelse og forældre. Nogle af de funktioner som læringsplatforme rummer er:  
 

 
Figur 1. Model med funktioner i læringsplatformene. 

 
Læringsplatforme har et potentiale til at støtte og udvikle det pædagogiske personales praksis og skolernes 
læringsmiljø. Nogle af mulighederne er at (Jewitt, Hadjithoma-Garstka et al. 2010): 

- lærere kan bruge den til at skabe og dele læringsforløb; individuelt eller i samarbejde med et 
lærerteam 

- eleverne kan tilgå læringsforløbene når og hvor som helst 
- det pædagogiske personale kan integrere en variation af egne skræddersyede læringsforløb 
- lærere og elever kan opbygge og dokumentere elevens elevplan 
- lærere og elever har en sted for direkte kommunikation og feedback om opgaver og fremskridt 
- det pædagogiske personale kan administrere årsplaner, forløb, skemaer og elevplaner 
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- skoleledelsen og forældre kan få indblik i og overblik over elevernes aktiviteter 
 
 
Alle disse muligheder realiseres ikke af sig selv, men forudsætter, at læreren har en særlig viden og særlige 
færdigheder om hvordan man skal bruge læringsplatforme og kompetencer til at sætte den nye teknologi i 
spil i forskellige sammenhænge. Lærerens reflekterede omgang med læremidler kan man kalde 
læremiddelfaglighed (Hansen 2010).  
 
 
Læremiddelfaglighed 
 
Læremiddelfaglighed har fokus på at kvalificere læreres viden, brug og refleksion over hvilken rolle 
læremidler spiller i undervisning og læring. Læremiddelfaglighed kan beskrives som fem 
læremiddelkompetencer: 

 analytisk læremiddelkompetence – kompetence til at analysere og vurdere læremidlers 
pædagogiske muligheder i undervisningen  

 planlægningskompetence – kompetence til at didaktisere eller redidaktisere læremidler i en 
planlægningssammenhæng  

 praktisk læremiddelkompetence – kompetence til at iscenesætte og anvende læremidler i 
undervisningen  

 evalueringskompetence – kompetence til at undersøge og evaluere læremidlets potentiale for 
undervisning og elevens læring 

 udviklingskompetence – kompetence til kritisk at drøfte læremidler i et fagligt fællesskab bl.a. med 
henblik på udvikling af fag, undervisning og elevens læring  

 
I det følgende udfoldes, hvordan arbejdet med læringsplatformens planlægningsaktiviteter på den ene side 
fordrer en planlægningskompetence og på den anden side også kan være med til at støtte og udvikle 
lærerens planlægningskompetence. Arbejdet med læringsplatforme i en planlægningskontekst kan man 
beskrive som en særlig didaktisk tilgang, fordi læringsplatforme netop udfordrer og sætter nye rammer for 
lærerens planlægningsarbejde, og kræver ny viden, nye færdigheder og nye overvejelser over det at 
planlægge. 
 
 
Planlægningens beslutning, begrundelse og betingelse 
 
At planlægge eller designe undervisning har to grundlæggende funktioner: For det første sigter den mod at 
lave en plan, der organiserer undervisningen i tid og rum og kommunikerer til eleven om, hvad der skal 
læres, hvordan og hvorfor. For det andet bidrager planlægningen til at etablere et læringsmiljø, hvor 
læreren gennem planlægningsprocessen finder ressourcer, udformer opgaver, organiserer aktiviteter og 
etablerer et særligt miljø, som eleven kan interagere med og engagere sig i. Dette miljø sigter mod at 
motivere eleven til fokuseret at engagere sig i en række læringsaktiviteter: læse, skrive, undersøge, 
eksperimentere, diskutere, reflektere, samarbejde, fordybe sig osv.  Kernen i en lærerfaglig 
planlægningsproces er de tre b’er: beslutning, begrundelse og betingelse: 
 
Planlægning som beslutning: Læreren skal beslutte undervisningens hvad – det indhold, der skal undervises 
i, undervisningens hvordan, som er de aktiviteter, metoder og organiseringer som strukturer 
undervisningen i tid og rum og endelig hvilke mål, undervisningen sigter mod, hvad er det intentionen at 
eleven skal vide, undervisningens hvorhen. Denne beslutning udmøntes ofte i en undervisningsplan, som 
bruges til at kommunikere med eleverne om, hvordan undervisningen skal foregå. Ofte kan det didaktiske 
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beslutningsarbejde støttes af forskellige didaktiske modeller, der tilbyder et sprog og kategorier for læreren 
til systematisk at designe et forløb bestående af typiske mål, indhold, aktiviteter, metoder og læremidler 
(Heimann 1976, Jank and Meyer 2006, Hiim and Hippe 2007, Laurillard 2012, Undervisningsministeriet 
2014).  
 
Planlægning som begrundelse: En del af lærerens professionelle arbejde er at legitimere sit arbejde. 
Læreren skal kunne forklare for sig selv og andre, hvorfor et forløb er designet som det er: hvorfor skal 
netop disse elever lære dette på dette tidspunkt og på denne måde.  
 
Planlægning som betingelse: Enhver undervisning er underlagt nogle betingelser og rammefaktorer, som på 
forskellig vis kan befordre eller hæmme undervisningen, men under alle omstændigheder indgår som et 
grundlag for at beslutte og begrunde undervisningen. Dette niveau omfatter både en refleksion over 
eleverne, deres forudsætninger, forventninger og interesser, undervisningens hvem. Betingelser er også 
undervisningens formelle grundlag, dens lovmæssige grundlag, og endelig hvilke ressourcemæssige 
rammefaktorer undervisningen er underlagt, fx læremidler, it og læringsrum.  
 
 
Læringsplatformes rolle i den didaktisk planlægning  
Læringsplatforme udgør en ressourcemæssig rammefaktor, der på forskellige påvirker og interagerer med 
de didaktiske hv-funktioner og de tre didaktiske niveauer: at beslutte, at begrunde og at undersøge 
betingelser. 
 

 
Figur 2. Forløbsbyggeren i MinUddannelse. 
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I forhold til den didaktiske proces at beslutte tilbyder læringsplatformen typisk et didaktisk 
planlægningsværktøj, som hjælper lærere til at tage beslutninger om og strukturere planlægningen af et 
forløb. I læringsplatformen MinUddannelse hedder planlægningsværktøjet ”Forløbsbyggeren” (Figur 2). 
Den er et værktøj, der giver mulighed for at lærere kan designe årsplaner, udvikle egne eller integrere 
andres undervisningsforløb, formulere mål og tegn, integrere og organisere indhold i forløbet, designe 
opgaver og give feedback på elevens opgaver. En forløbsplanlægger lægger nogle skinner ud til at guide 
læreren i sit planlægningsarbejde, men læreren er ikke bundet af at følge disse skinner. Læreren kan bruge 
det didaktiske værktøjs funktioner differentieret, som det fremgår af nedenstående oversigt: 
 

 
 
Figur 3. Funktioner i læringsplatforme og differentieret brug af dem. 

 
Den overordnede funktion er at læreren kan udforme årsplanen, og herefter er det valgfrit om og i hvilket 
omfang han bruger og integrerer de øvrige didaktiske delværktøjer: udvikler forløb, organiserer indhold, 
designer opgaver og giver feedback. Man kan sige at forløbsplanlæggeren generelt er karakteriseret som et 
åbent og støttende læremiddeldesign (Hansen 2010). Når læreren skal bruge forløbsplanlæggeren må han 
foretage en redidaktisering, dvs. underlægge læremiddeldesignet i forhold til sin egen intention med 
læremidlet. Man kan tale om tre typiske mønstre eller redidaktiserings-strategier i brugen af et didaktisk 
planlægningsværktøj:  

- Læremiddelstyret planlægningsstrategi: Læreren følger nøje værktøjets forslag til at håndtere den 
didaktiske designproces  

- Læremiddelstøttet planlægningsstrategi: Læreren supplerer værktøjet med egne ideer og 
integrerer fx kategorier som ’aktiviteter’, ’metoder’, ’læremidler’, ’produkter’ eller ’evaluering’ i sin 
didaktiske planlægning.  

- Uafhængig planlægningsstrategi: Læreren omformer værkøjet i forhold til sin vanlige praksis og 
praksisteori (Lauvås and Handal 2006) og plukker de elementer ud, der giver mening for læreren. 
Nogle lærere arbejder fx med at formulere mål i samarbejde med eleverne eller tager 
udgangspunkt i indhold og aktiviteter før de sætter mål.  

 
Læringsplatformens rolle i forhold til lærerens opgave at begrunde undervisningen er, at den åbner et rum i 
planlægningsarbejdet, hvor der er en tæt kobling mellem design af forløb og legitimering af forløbet ud fra 
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de ministerielle Fælles mål. Læringsplatformens planlægningsværktøj har en funktion, hvor det er let for 
læreren at begrunde og synliggøre hvilke faglige mål et forløb dækker. Endvidere er det også let for læreren 
at koble til ressourcer på EMU’en, som åbner for ressourcer til at synliggøre hvilke læringsmål, et forløb kan 
begrundes ud fra. Læreren skal her være opmærksom på, at begrundelsesarbejdet også kan komme andre 
steder fra end de ministerielle mål, fx ud fra aktuelle emner på skolen, ny faglig viden eller metoder, 
aktuelle problemstillinger, som eleverne er optaget af osv.  
 
Læringsplatforme udgør i sig selv en vigtig betingelse for undervisningen fordi den tilbyder:  

- redskaber og ressourcer til lærerens eller lærerteamets planlægningsarbejde 
- et læringsmiljø for elevens læring, hvor de kan finde forløb, ressourcer, opgaver, aflevere opgaver, 

laver portfolioer, evaluere og få feedback 
- et forum for kommunikation mellem elever, lærere og forældre 

 
Model til refleksion over læringsplatformens rolle i planlægningen 
 

Hvilken indflydelse har læringsplatformen på lærerens didaktiske planlægningsarbejde? 

Beslutning  Hvilke muligheder giver læringsplatformen for at designe og dele 
undervisningsforløb? 
Hvilke muligheder er der for at få inspiration i denne designproces? 
Hvad er læringsplatformens centrale didaktiske kategorier? 
Skal disse kategorier suppleres eller erstattes med andre didaktiske kategorier? 

Begrundelse  Hvilke muligheder giver læringsplatformen for at begrunde undervisningen? 
Er det nødvending at begrunde de didaktiske forløb ud fra andre faktorer, fx ny viden, 
aktuelle problemstillinger, de konkrete elever mv.? 

Betingelser  Udgør læringsplatformen en ny tilgang til planlægning – evt. hvordan?  
Hvilken indflydelse – hæmmende eller fremmende – har læringsplatformen for 
planlægningsarbejdet? 
Hvilke andre rammefaktorer skal man være opmærksom på i brugen af 
læringsplatformen i undervisningen – fx elevernes forudsætninger og interesser, 
skolens it-struktur og it-ressourcer, lærerens kompetencer mv?  

 
 
Afslutning 
 
Læringsplatforme udgør en ny rammefaktor for planlægning, undervisning og evaluering i skolen. Det er 
derfor centralt at læreren udvikler en forståelse for læringsplatforme som læremiddel, hvilke funktioner, 
muligheder og udfordringer den rummer og hvilke kompetencer, som læreren skal have for at bruge den 
professionelt i undervisningen. Endvidere skal læreren have blik for, hvordan læringsplatforme er i samspil 
med andre rammefaktorer, som betingelse for undervisningen. Læreren skal overveje om eleverne kender 
og kan bruge alle læringsplatformens funktioner, om skolens it-infrastruktur (computere, programmer, 
abonnementer på forlag osv.) understøtter læringsplatformen og om læreren selv har kompetencer til at 
bruge læringsplatformen. Læreren kan her overveje hvordan disse rammefaktorer evt. udgør en barriere 
for brugen og hvordan disse barrierer evt. kan overkommes eller minimeres.  
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