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1 Indledning 

 

Dette dokument er et tillæg til SKI aftale 02.19, som kan anvendes som vejledning ved 

kommunernes indkøb af læringsplatform til anvendelse i dagtilbud og folkeskoler. 

Bilaget angiver anbefalede minimumskrav for at læringsplatformen understøtter 

målene i Brugerportalsinitiativet. 

Tillægget indeholder minimumskrav, som læringsplatformene skal opfylde for at kunne 

indgå i systemkomplekset på folkeskoleområdet og understøtte den politiske aftale 

om Brugerportalsinitiativet, bekendtgørelser og anden lovgivning. 

Læringsplatformene er udviklet på det private marked og i konkurrence og kan have 

funktionalitet og integrationsformer, der ligger ud over afledte krav fra 

Brugerportalsinitiativets formål og aftaler. Dette dokument beskriver udelukkende 

minimumskrav i forhold til Brugerportalsinitiativet.  

Leverandøren opfordres til at holde sig ajour med planer for de enkelte 

integrationsformer i disses eget regi. Se referenceoversigt bagest. 

 

Funktionelle minimumskrav er angivet på formen: F-X, altså F-1, F-2 osv. 

Ikke Funktionelle krav er angivet i formen IF-X, altså IF-1, IF-2 osv. 

 

1.1 Bilagets opbygning 

 Baggrund. 

 Funktionelle krav, som udspringer af den politiske aftale. 

 Ikke-funktionelle krav der dækker krav i forhold til referencearkitekturer, 

loginkomponenter og snitflader til andre systemer, som Aula og UVMs løsninger 

samt standarder.  

 Referenceoversigt 

 

1.2 Baggrund 

I 2014 indgik regeringen og KL en aftale om at realisere et fælles brugerportalsinitiativ 

for folkeskolen. Initiativet skal udmønte den brugerportal for folkeskolen, som indgår i 

aftalen om folkeskolereformen.  

Formålet med Brugerportalsinitiativet er at styrke elevernes læring og medvirke til at 

give skolerne et digitalt løft. Brugerportalsinitiativet indebærer helt praktisk, at alle 

skoler skal have en læringsplatform, som skal rumme en række konkrete 

funktionaliteter. Hver kommune vælger og indkøber selv den læringsplatform, der er 

foretrukket.  

Læringsplatformene skal understøtte læring, progression og trivsel i folkeskolen. En 

læringsplatform er en digital platform, der skal anvendes af elever, pædagogisk 

personale og forældre i elevens læringsproces og det daglige arbejde på skolerne.  

Læringsplatforme skal understøtte elever og lærere i deres arbejde med læring og 

trivsel, ligesom læringsplatformene også vil bidrage til skolernes og kommunernes 

overordnede arbejde på området. Læringsplatformene giver elever, forældre, 

pædagogisk personale og ledere adgang til digitale funktioner, der understøtter 

elevens læring. 
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2 Funktionelle krav 

Dette kapitel indeholder funktionelle minimumskrav, herved forstået krav til 

Læringsplatformen som omdrejningspunkt for elevernes læring, progression og trivsel 

og det daglige arbejde på kommunens skoler, ud fra Brugerportalsinitiativets aftaler og 

formål. 

 

2.1 Didaktisk tilgang i læringsplatformene 

F-1 Fleksibilitet 

Læringsplatformen skal understøtte mulighed for flere veje ind til arbejdet med læring, 

progression og trivsel og det skal være muligt lokalt at vælge hvordan der arbejdes 

meningsfuldt i læringsplatformen. Læringsplatformen skal understøtte rum for 

professionel dømmekraft og eksperimenterende tilgang for tilrettelæggelse, 

gennemførelse og evaluering af elevernes læring og være så åbne og fleksible som 

muligt og ikke begrænse måden der arbejdes i dem.  

 

F-2 Læringsplatformen og mål i undervisning 

Læringsplatformen skal inden for den gældende lovgivning understøtte arbejdet med 

målstyret læring. Men det skal også være muligt at arbejde ud fra andre didaktiske 

tilgange. Der skal f.eks. kunne arbejdes med overordnede bindende kompetencemål 

og vejledende færdigheds- og vidensmål, men det skal også være muligt at arbejde 

uden forhåndsdefinerede mål samt definere andre typer af læringsudbytter, der ikke er 

afgrænset til, faglige mål, alsidige mål og trivselsmål. 

 

2.2 Funktionelle områder 

F-3 Læringsforløb  

Elever og pædagogisk personale skal kunne se, tilrettelægge, gennemføre, evaluere, 

gemme og dele læringsforløb. Et læringsforløb er en afgrænset serie af aktiviteter, der 

skal lede frem mod et læringsudbytte. Der skal kunne arbejdes med obligatoriske mål 

og retningsgivende mål, men det skal være muligt at arbejde uden forhåndsdefinerede 

mål samt definere andre typer af læringsudbytter, men ikke afgrænset til faglige, 

alsidige og trivselsmål. Læringsforløb skal kunne danne rammen om gennemførelse af 

læringsaktiviteter og for løbende evalueringer af elevens udbytte. 

 

F-4 Integration til digitale læremidler 

Det skal være let at arbejde med produkter og dokumenter og andet indhold, som 

ligger i andre systemer, under tilrettelæggelse og gennemførsel af et læringsforløb og 

f.eks. arbejde med video, billeder, lyd links og andre digitale værktøjer i 

læringsforløbet.  

Ved planlægning og gennemførelse af læringsforløb skal det være let at inddrage 

digitale læringsressourcer, fra forskellige kilder og leverandører, der er en del af 

forløbet og give de fagprofessionelle mulighed for at frit kunne vælge digitale 

materialer der understøtter den didaktiske tilgang der giver mening i konteksten. 

 

F-5 Elevplan 

Læringsplatformen skal understøtte arbejdet med elevplaner. Elevplanen skal være et 

dynamisk redskab, der kan give overskuelighed over og danne baggrund for dialog om 
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elevens faglige niveau, læring, progression og trivsel, mellem elev, lærer, lærergrupper 

og forældre.  

Elevplanen kan, indeholde obligatoriske mål og retningsgivende mål, samt andre typer 

af læringsudbytter herunder, men ikke afgrænset til, faglige, alsidige og trivselsmål. 

Elevplanen sammenstiller de oplysninger fra læringsplatformen, der skal til for at 

opfylde lovgivningen om digitale elevplaner i folkeskolen. 

Elevplanen skal kunne fremvise relevante informationer, der er indføjet i andre 

funktionsområder, men elevplanen skal også kunne udarbejdes som selvstændig 

funktion og kvaliteten må ikke være forudsat at andre funktionsområder er taget i brug.  

 

F-6 Portfolio 

Elever, forældre og pædagogisk personale skal have adgang til portfolio, som en 

samling af produkter en elev udarbejder samt eventuelle evalueringer.  

Portfolio er her at forstå som en samling af metadata omkring de produkter og 

resultater, som en elev opnår i forbindelse med læringsaktiviteter.  

 

F-7 Årsplan 

Årsplanen indeholder bl.a. datoer og titler på de enkelte undervisningsforløb.  

Pædagogisk personale og ledelse anvender årsplaner som ramme for at planlægge 

elevernes læring, progression og trivsel og bruger bl.a. her deres didaktiske faglighed 

til at tilpasse fagenes formål og fælles mål til didaktikken på skolen. Lærerteam og 

ledelse skal kunne bruge årsplanen i forbindelse med tværfagligt samarbejde og til at 

orientere elever og forældre om planer for skoleåret. 

 

F-8 Ledelsesinformation 

Ledelsen skal let kunne samarbejde med og støtte det pædagogiske personale i 

arbejdet med elevernes læring og trivsel. Ledelsen skal derfor have overblik og adgang 

til læringsforløb, læringsmål, og elevplaner. 

 

2.3  Visning af resultater fra nationale test og målinger 

F-9 National trivselsmåling 

Det skal være muligt at vise resultater fra den nationale trivselsmåling, som beskrevet 

af Styrelsen for IT og Læring. Resultaterne af disse målinger kan hentes som statistisk 

materiale på Styrelsen for IT og Lærings Datavarehus (LIS) ved login. 

www.stil.dk/it-og-laering/brugerportalinitiativet/integrationsplatformen 

 

F-10 Nationale testresultater 

Det skal være muligt at vise resultater fra De Nationale Tests som beskrevet af 

Styrelsen for IT og Læring. Resultaterne af disse tests kan hentes i Servicen DNT ved 

login.  

https://www.stil.dk/it-og-laering/brugerportalinitiativet/integrationsplatformen  
  

http://www.stil.dk/it-og-laering/brugerportalinitiativet/integrationsplatformen
https://www.stil.dk/it-og-laering/brugerportalinitiativet/integrationsplatformen
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3 Ikke funktionelle krav 

I dette kapitel beskrives de krav, der omhandler læringsplatformens opbygning, 

integrationer, implementering samt den lovgivning, løsningen skal overholde. 

3.1 Specifikke arkitekturkrav for læringsplatformen 

IF-1 Referencearkitektur for BPI 

For systemkontekst, målarkitektur, systemaktører og anden teknisk referenceramme 

for læringsplatformen se Referencearkitektur for BPI.  

www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Digitalisering/Brugerportalsinitiativet/ 

Det er vigtigt, at Leverandører på SKI 02.19, som skal integrere til andre systemer i 

Referencearkitektur for BPI, holder sig orienteret omkring eventuelle ændringer. Det 

anbefales at leverandører holder sig løbende orienteret om eventuelle ændringer for 

de enkelte snitflader. 

 

IF-2 Brugeraktører 

Læringsplatformen skal understøtte aktører og roller som defineret i Rolle Katalog for 

BPI.  

www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-

unge/Digitalisering/Brugerportalsinitiativet/informationssikkerhed/  

 

3.2 Adgangsstyring 

IF-3 Digitale identifikationsløsninger  

Læringsplatformen skal understøtte at brugere kan logge ind i henhold til den 

Fællesoffentlige Referencearkitektur for Brugerstyring med den digitale 

identifikationsløsning, der anvendes til brugere på skoleområdet i Kommunen, f.eks 

UNI-Login.  

https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/referencearkitekturer/referencearkitektur-

brugerstyring  

 

IF-4 Single sign on 

Læringsplatformen skal understøtte at brugere der allerede er logget ind via 

kommunens digitale identifikationsløsning i et andet system, logges automatisk ind i 

læringsplatformen. 

 

IF-5 dataafgrænsning 

Læringsplatformen skal understøtte at brugeres adgang til følsomme 

personoplysninger kan afgrænses og adgang sker i henhold til den Fællesoffentlige 

Referencearkitektur for brugerstyring. Herunder at der for eksempel kan promptes for 

adgang med højere sikkerhedsniveau, som NemID, medarbejdersignatur eller en 

anden flerfaktorløsning til log ind, som kommunen har valgt. 

https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/referencearkitekturer/referencearkitektur-

brugerstyring  

 

IF-6 Services til rettigheds- og adgangsstyring 

Læringsplatformen skal understøtte de af kommunen anvendte administrative 

tjenester, der sikrer brugere mht. opdatering, adgang, rettigheder m.v. 

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Digitalisering/Brugerportalsinitiativet/informationssikkerhed/
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Digitalisering/Brugerportalsinitiativet/informationssikkerhed/
https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/referencearkitekturer/referencearkitektur-brugerstyring
https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/referencearkitekturer/referencearkitektur-brugerstyring
https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/referencearkitekturer/referencearkitektur-brugerstyring
https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/referencearkitekturer/referencearkitektur-brugerstyring
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IF-7 Identifikationsløsning til Dataudveksling og integration til Styrelsen for IT og 

Lærings integrationsplatform  

Dataudveksling og integration til STILs Integrationsplatform, sker efter Styrelsen for IT 

og Lærings identifikationsløsning.  

https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/uni-login 

 

3.3 Dataudveksling og integration til andre it-systemer 

Dette afsnit beskriver krav til dataudveksling og integration til andre it-systemer, der 

skal anvendes til udveksling af data mellem læringsplatformen og tilgrænsende 

kommunale it-systemer og eksterne systemer. 

Læringsplatformen skal understøtte følgende integrationer: 

 Aula 

 Fællesoffentlig integrationsplatform (og hertil hørende services) 

 Kommunale fildelingsløsninger til skoleområdet 

 Digitale læremidler og producenter heraf 

 Eksport og import af Læringsforløb (mellem læringsplatforme).  

 Import af producenters læringsforløb, for eksempel fra EMU og andre som; 

forlag, museer og non-profits  

 

IF- 8 Udstilling af brugergrænseflader til Aula 

I forbindelse med, at Aula sættes i drift, gives der mulighed for at Aula kan udstille 

widgets for at skabe overblik over elevernes læring, progression og trivsel.  

Læringsplatforme bør udstille som minimum følgende brugergrænseflader som 

widgets; 

 Liste over Læringsforløb, en Elev eller pædagogisk personale er i gang med/ 

ansvarlig for 

 Oversigt over Elevplan for en given elev, varieret efter om Elev/forælder eller 

pædagogisk personale/skoleledelse ser den 

 

Det vil være op til læringsplatformen at udstille flere widgets, der kan forbedre 

brugernes oplevelse af Aula og læringsplatform, hvilket vil blive vægtet positivt. 

Widgets, der udstilles, skal understøtte UNI•Login Web SSO, således at et login på 

Aula giver adgang til at se widgets fra læringsplatforme. 

For beskrivelse af udstilling af widgets se KOMBITs widgetvejledning på: 

 www.aula.dk 

 

IF-9 Dataudveksling og integration til Styrelsen for IT og Lærings 

integrationsplatform (Nationale Services) 

Styrelsen for It og Læring har en integrationsplatform, hvorfra data til brug i 

folkeskolerne udstilles. Det betyder, at alle læringsplatforme skal kunne integrere til 

Styrelsen for IT og Lærings integrationsplatform for derved at få adgang til platformens 

centrale services: 

 Fælles Mål 

 Materialeplatformen 

 De Nationale Test (DNT) 

https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/uni-login
http://www.aula.dk/
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 Datavarehus (LIS/DTV) 

 EMU.dk 

Opdaterede snitfladebeskrivelser samt tekniske informationer om, hvordan Den 

fællesoffentlige integrationsplatform tilgås, vil ligge på: 

www.stil.dk/-/media/filer/stil/pdf16/160826-bpi-integrationsplatform-

snitfladebeskrivelser.pdf 

 

IF-10 Dataudveksling og integration til kommunale fildelingsløsninger  

Læringsplatformen skal sikre integration til kommunens fildelingsløsning til anvendelse 

i undervisningen, eksempelvis Google eller O365. Dette skal ske, for at elever kan 

overføre dokumenter fra den fildelingsløsning, de normalt arbejder i, til 

læringsplatformen ifm. løbende feedback og endelig aflevering af en elevproduktion. 

 

IF-11 Dataudveksling og integration til digitale læremidler og producenter heraf  

Læringsplatformen skal kunne understøtte gældende udvekslingsstandarder og 

integration til dataudveksling med producenter af digitale læremidler. For anvendelse 

af digitale læremidler i læringsforløb og evalueringen heraf til elevplanen. 

Læringsplatformene skal understøtte DK-LTI, der er gældende udvekslingstandard for 

læringsindhold. 

Beskrivelser og snitflader til gældende udvekslingsstandarder kan findes 

på:www.digitaliser.dk/group/3025398 

 

IF-12 Eksport og import af læringsforløb  

Læringsplatformen skal understøtte DK-Cartridge, der er gældende 

udvekslingsstandarder for eksport og import af læringsforløb, som er skabt i 

platformen. Dette anvendes ved flytning af læringsforløb fra en læringsplatform til en 

anden læringsplatform, for eksempel i forbindelse med skift af læringsplatform. 

Beskrivelser og snitflader til gældende udvekslingsstandarder kan findes på: 

www.digitaliser.dk/group/3025398 

 

IF-13 Import af producenters læringsforløb  

Læringsplatformen skal understøtte DK-LOM, der er gældende udvekslingsstandarder 

for eksport og import af metadata om læremiddelproducenters læringsforløb for 

eksempel fra EMU og andre som, museer og non-profits. 

Beskrivelser og snitflader til gældende udvekslingsstandarder kan findes på: 

www.digitaliser.dk/group/3025398 
  

http://www.digitaliser.dk/group/3025398
http://www.digitaliser.dk/group/3025398
http://www.digitaliser.dk/group/3025398
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Henvisninger 

BPI formål www.kl.dk/bpi 

BPI referencearkitektur www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-

unge/Digitalisering/Brugerportalsinitiativet/  

BPI Standarder www.digitaliser.dk/group/3025398 

Rollekatalog for BPI www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-

unge/Digitalisering/Brugerportalsinitiativet/informationssikker

hed/  

Den Fællesoffentlige 

referencearkitektur for Brugerstyring 

https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/referencearkitektur

er/referencearkitektur-brugerstyring 

 

Vejledning i udvikling af widgets , der 

skal udstilles på  Aula  

www.aula.dk 

 

Beskrivelse af integrationsplatform hos 

Styrelsen for It og Læring 

www.stil.dk/-/media/filer/stil/pdf16/160826-bpi-

integrationsplatform-snitfladebeskrivelser.pdf 

 

Beskrivelser af UNI-Login hos 

Styrelsen for It og Læring 

www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/uni-login 

 

  

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Digitalisering/Brugerportalsinitiativet/
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Digitalisering/Brugerportalsinitiativet/
http://www.digitaliser.dk/group/3025398
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Digitalisering/Brugerportalsinitiativet/informationssikkerhed/
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Digitalisering/Brugerportalsinitiativet/informationssikkerhed/
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Digitalisering/Brugerportalsinitiativet/informationssikkerhed/
https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/referencearkitekturer/referencearkitektur-brugerstyring
https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/referencearkitekturer/referencearkitektur-brugerstyring
http://www.aula.dk/
http://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/uni-login

