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1. Indledning 

Ifølge Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Ven-

stre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen skal der som led i udrulningen af folkeskolereformen 

udvikles en fælles brugerportal: ”Der udvikles endvidere en fælles brugerportal for folkeskolen, som understøtter 

et tættere samarbejde med forældre bl.a. om elevernes faglige progression, styrket elevinddragelse, elev-til-elev-

aktiviteter, lærernes pædagogiske arbejde med bl.a. elevernes læring og løbende faglige progression i forhold til 

Fælles Mål samt en længere og varieret skoledag. En forbedret digital understøttelse af elevplanen vil indgå i 

arbejdet med brugerportalen.” 

I Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, der er 

rammen om digitalisering i kommunerne til og med 2015 

beskrives visionen for den ny brugerportal således:  

 ”At understøtte aftale om et fagligt løft af folkeskolen, 

herunder bidrage til en mere moderne folkeskole med 

fokus på de skolenære behov og brugernes behov, fx 

gennem tilgængelighed på mobile enheder  

 At sikre digital kommunikation i og omkring folkeskolen  

 At styrke fokus på den enkelte elevs læring og trivsel, fx gennem forbedret overblik over tilgængelig viden  

 At åbne for, at flere private leverandører bidrager med innovative it-løsninger til folkeskolens brugere.”  

Denne rapport indeholder resultaterne af den foranalyse for brugerportalen, som Rambøll Management Consul-

ting og Implement Consulting Group (herefter RMC-ICG) fra medio januar til ultimo februar 2014 har gennemført i 

dialog med Digitaliseringsstyrelsen, KL, UNI-C – Styrelsen for It og Læring og Ministeriet for Børn, Ligestilling, 

Integration og Sociale Forhold (herefter kunden). Foranalysen afdækker, hvilke ønsker og behov brugerne har i 

forhold til en fremtidig portal, og hvilke muligheder der findes på markedet i forhold til at møde disse ønsker og 

behov – som afsæt for at opstille udfaldsrum for, hvordan brugerportalen kan realiseres. Indledningsvis udvikle-

de RMC-ICG i dialog med kunden en række pejlemærker, der sammen med betingelserne i udbudsmaterialet og 

konsortiets tilbud har dannet rammen om foranalysen, herunder: 

1. 0-18-årsperspektiv: Der anlægges et 0-18-års-perspektiv, hvor dagtilbud og skoleområdet dækkes ligevær-

digt, dog med et mindre fokus på årene efter folkeskole.  

2. Barnets faglige behov som omdrejningspunkt: Portalen skal have det enkelte barns faglige behov som 

omdrejningspunkt. Det kan også dreje sig om behov hos andre end barnet afledt af relationen til barnet.  

3. Arkitektur: Der arbejdes hen imod et grundsystem, der kan integrere forskellige delsystemer og giver mulig-

hed for løbende, fleksibel tilpasning til ændrede 

behov og muligheder i markedet.  

4. Policy-implementering: Foranaly-

sen skal beskrive, hvordan de politi-

ske mål og visioner på folkeskole- 

og dagtilbudsområdet påvirker bru-

gergruppernes fremtidige behov. 

5. Metode: Der anlægges et kvalitativt 

fokus på best practice, og et interna-

tionalt perspektiv prioriteres. Be-

hovs- og markedsanalyserne ses 

desuden som selvstændige, men 

gensidigt kvalificerende spor. 

 

Figur 1. Samspil mellem brugere og marked i analysen 

Figur 2. Oversigt over dataindsamling i forbindelse med analysen 
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2. Konklusioner 

Denne rapport indeholder resultaterne af den foranalyse for den fælles brugerportal, som Rambøll Management 

Consulting og Implement Consulting Group (herefter RMC-ICG) fra medio januar til ultimo februar 2014 har gen-

nemført i tæt dialog med Digitaliseringsstyrelsen, KL, UNI-C – Styrelsen for It og Læring og Ministeriet for Børn, 

Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (herefter kunden). Foranalysen er alene ét indledende skridt i en kom-

pleks proces frem mod den endelige brugerportal, der involverer mange interessenter og berører mange tekniske 

problemstillinger. Formålet med analysen er derfor at bidrage til, at drøftelser og beslutninger om den videre pro-

ces foregår på et så oplyst grundlag som muligt – snarere end at komme med færdige løsninger.  

I dette afsnit opsummeres de væsentligste svar, som foranalysen giver på følgende spørgsmål: 

1. Hvilke behov har brugerne – og hvilke behov er det vigtigst at dække? 

2. Hvad siger viden og forskning om, hvordan behovene mest effektfuldt dækkes? 

3. Hvilke funktioner giver punkt 1-2 anledning til at overveje nærmere for en fremtidig brugerportal? 

4. Hvilke af disse funktioner kan markedet dække – på kort og på længere sigt og under hvilke forudsætninger? 

5. Hvordan kan disse funktioner kan tilvejebringes? 

6. Hvilke valg vil skulle træffes som led i den forestående afklaring ift. den fælles brugerportal – og hvordan vil 

viden fra foranalysen kunne bringes i spil i forbindelse med disse valg? 

2.1 Hvilke behov har brugerne? 

2.1.1 Konklusioner omkring afgrænsning af 

brug typer af behov  

1) Afsæt i aftale om folkeskolereformen og Den 

fælles kommunale digitaliseringsstrategi: Den 

første del af behovsanalysen har haft til formål at 

skabe øget klarhed om, hvem der skal være bruge-

re af portalen, og hvilken rolle skal portalen spille 

for disse brugere. Her har afsættet været aftaletek-

sten fra folkeskolereformen, der fastslår, at der skal 

udvikles en fælles brugerportal, at denne portal skal 

have elever, lærere og forældre som målgrupper – 

og udfylde følgende funktioner samt de visioner der 

beskrives i Den fælleskommunale digitaliserings-

strategi, herunder: 

(uddrag fra aftaleteksten om folkeskolereformen) 

 Understøtte et tættere samarbejde med forældre, bl.a. om elevernes faglige progression 

 Styrke elevinddragelse og elev-til-elev-aktiviteter 

 Styrke lærernes pædagogiske arbejde med bl.a. elevernes læring og løbende faglige progression i forhold til 

Fælles Mål samt en længere og varieret skoledag – bl.a. ved at sikre, at en forbedret digital understøttelse af 

elevplaner vil indgå i arbejdet med brugerportalen. 

 

(uddrag fra Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi) 

 At sikre digital kommunikation i og omkring folkeskolen  

 At styrke fokus på den enkelte elevs læring og trivsel, fx gennem forbedret overblik over tilgængelig viden  

 At åbne for, at flere private leverandører bidrager med innovative it-løsninger til folkeskolens brugere.”  

I den fælleskommunale digitaliseringsstrategi adresseres yderligere en række peljemærker for aktørerne der skal 

anvende brugerportalen (elever/børn, medarbejdere, ledere, forældre), de centrale processer og de tekniske 

forudsætninger (f.eks. single sign on, åbne standarder etc.), der skal være opfyldt i brugerportalen.  

 

Figur 3. Fokus på brugere tættest på det enkelte barn 
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2) Anlæggelse af et 0-18-års-perspektiv – med et skarpt fokus på det enkelte barns trivsel og læring: I den 

første fase af projektet er der i dialog med kunden sket to bearbejdninger af dette formål: For det første er forana-

lysen udvidet til også at undersøge mulighederne for, at portalen kan omfatte 0-6-årige og dermed dagtilbuddene.  

For det andet er det blevet præciseret, at portalens omdrejningspunkt skal være den enkelte barns trivsel og 

læring. I og med at forældre og pædagogisk personale er nøglepersoner i forhold til barnets trivsel og læring, 

betragtes disse to grupper også som kernebrugere. Ligeledes er dagtilbuddenes og skolernes ledelser behandlet 

som fremtidig brugere ud fra en vurdering af, at en kobling til ledelsessystemet er vigtig for den trivsels- og læ-

ringsmæssige effekt af portalen. Dette fokus giver en prioritering af brugere som ”ringe i vandet” rundt om det 

enkelte barn, som det er forsøgt afbilledet i figuren til højre.  

3) Sondring mellem behov set fra strategisk og individuelt niveau: Herefter er der i foranalysen foretaget en 

sondring mellem behov set i forhold den enkelte bruger (barn, forældre, lærer mv.) knyttet til læring og trivsel og 

behov, som vurderes at blive resultatet af de strategiske og politiske målsætninger på 0-18-årsområdet, som bl.a. 

fremgår af folkeskolereformen, dagtilbudsloven og Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Disse mål-

sætninger er ikke færdigimplementeret. Derfor har oversættelsen af målsætninger til behov for den enkelte bruger 

ikke alene kunnet foretages af brugerne selv, men er blevet suppleret af interne og eksterne ekspertvurderinger. 

2.1.2 Konklusioner om de strategiske behov 

4) Behov for mere intensiv deling af viden mellem børn, forældre, pædagogisk personale og ledelse: Ta-

bellen nedenfor opsummerer, hvilke typer af behov de politiske målsætninger for dagtilbuds- og folkeskoleområ-

det vil kunne resultere i de kommende år. Tabellen viser bl.a., at der er betydelige overlap i de behov, der kan 

udledes af de politiske målsætninger for de to områder, og at behovene i vid udstrækning handler om behov for at 

dele viden og data mellem børn, forældre og pædagogisk personale på en ny måde. 

Tabel 1. Uprioriteret oversigt over strategiske behov som en fælles brugerportal kan tænkes at kunne understøtte 

Folkeskolen Dagtilbudsområdet 

Politiske mål og visioner 
(af relevans for en fælles 
brugerportal) fra folkesko-
lereformen og Den fælles 
kommunale digitalise-
ringsstrategi 

Afledte brugerbehov. Politiske mål (af relevans for 
en fælles brugerportal) som 
kan udledes af bl.a. dagtil-
budsloven, pejlermærker for 
Task Force om Fremtidens 
Dagtilbud og KL’s ”Det gode 
børneliv” samt den fælles 
kommunale digitaliserings-
strategi 

Afledte brugerbehov. 

Styrket kommunikation 
med forældre og styrket 
forældresamarbejde og 
elevinddragelse 

Skoleledelse, lærere, forældre og 
elever skal kunne kommunikere 
nemt med hinanden – fra alle 
standard devices. 

Forældre skal have nem og 
fleksibel adgang til praktiske 
informationer og dokumentation 
om skolens arbejde med særlig 
vægt på deres eget barn. 

Forældre skal have mulighed for 
at følge barnets læring og pro-
gression. 

Forældre skal have adgang til 
vejledning i, hvordan de bedst 
understøtter deres barns trivsel 
og udvikling. 

Styrket kommunikation med 
forældre og målrettet foræl-
dresamarbejde – daglig ind-
dragelse af forældrene i 
barnets udvikling, trivsel og 
læring 

Dagtilbudsledelse, pædago-
gisk personale og forældre 
skal kunne kommunikere 
nemt med hinanden – fra 
alle standard devices. 

Forældre kunne få nem og 
fleksibel adgang til praktiske 
informationer og dokumenta-
tion af dagtilbuddets pæda-
gogiske arbejde med særlig 
vægt på deres eget barn. 

Forældre kunne få mulighed 
for at følge barnets udvikling, 
herunder adgang til resulta-
ter af sprogvurderinger samt 
evt. motorikvurderinger og 
individuelle læreplaner – og 
adgang til vejledning og 
opfølgning i forbindelse med 
særlige indsatser. 

Facilitere elev-elev-
aktiviteter 

Mulighed for at danne lærings-
grupper og netværk, herunder 
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Folkeskolen Dagtilbudsområdet 

uploade filer, opgaver, videoer, 
billeder etc. til hinanden. 

Mulighed for at kommunikere 
sammen på brugerportalen om 
opgaver, projekter etc. 

Mulighed for at arbejde i fælles-
skab 

Understøttelse af pæda-
gogisk arbejde i forhold til 
Fælles Mål 

Tilrettelæggelse, organi-
sering, videndeling, op-
følgning og gennemførel-
sen af tiltag, der styrker 
børnenes trivsel, udvikling 
og læring 

Forvaltning, skoleledelse og 
lærere skal have adgang til 
resultater af test og vurderinger 
for det enkelte barn og kunne 
følge op på disse. 

Platformen skal understøtte 
arbejdet med elevplaner, herun-
der planlægning, opfølgning og 
etablering af læringsforløb.  

Der skal være mulighed for at 
dele viden om elever blandt 
lærerne. 

Elevens arbejde mod læringsmå-
lene skal kunne følges 

En reflekteret og tilrettelagt 
pædagogisk praksis der 
fremmer børns trivsel, sund-
hed, udvikling og læring 

En stærk evalueringskultur 
med fokus på kvalitetsudvik-
ling 

Tilrettelæggelse, organise-
ring, opfølgning, videndeling 
og gennemførelsen af tiltag, 
der styrker børnenes trivsel, 
udvikling og læring. 

Det pædagogiske personale 
skal have adgang til læ-
ringsmål og vurderinger 
(f.eks. sprogvurderinger) for 
det enkelte barn og kunne 
følge op på disse. 

Platformen skal understøtte 
arbejdet med pædagogiske 
læreplaner (eller sprogstimu-
lering i de relevante tilfælde), 
herunder planlægning, do-
kumentation og evaluering. 

Der skal være mulighed for 
at dele viden om børn i 
personalegruppen. 

En længere og mere 
varieret skoledag 

Virtuel kommunikation 
mellem skole samt fritids- 
og klubtilbud 

Eleven skal kunne arbejde med 
konkrete opgaver og læringsfor-
løb i fritidstilbuddet. 

Fagpersonalet i fritidstilbuddet 
skal kunne understøtte elevens 
læring. 

Kommunikation og samarbejde 
mellem lærere og pædagoger om 
elevernes læring, udvikling og 
trivsel 

Professionelt og tydeligt 
lederskab på alle niveauer 

Mulighed for at anvende 
data indsamlet via portalen 
til ledelsesarbejde. 

Styrket dokumentation 
om læring, faglig progres-
sion og trivsel 

 

Sammenhæng med 
øvrige initiativer til den 
fælleskommunale digitali-
seringsstrategi 

Adgang til digitale elevplaner; 
Fælles Mål, nationale test, af-
gangsprøve. 

Integration med vidensportal og 
ledelsesinformationssystem; 
trivselsundersøgelser og nationa-
le test mv.). 

Adgang til læremidler, lærings-
mål, forskning, distributionskana-
ler og demonstrationsskoler 

Understøttelse af arbejdet 
med læreplaner, herunder 
planlægning, dokumentation 
og evaluering. 

Sammenhæng med øvrige 
initiativer til den fælleskom-
munale digitaliseringsstrategi 

Læringsplatforme kan tilpas-
ses daginstitutioners arbejde 
med læreplaner, dokumenta-
tion og evaluering 

Adgang til læremidler, læ-
ringsmål, forskning og distri-
butionskanaler 

Understøttelse af viden-
deling gennem integration 
af systemer og adgang til 
data, der er nødvendige 
for kommunikation og 
videndeling 

 

Understøtte alle platforme 

Arkitektur der kan tale sammen 

Device uafhængigt 

Åbne standarder 

Single sign on 

Understøttelse af videndeling 
gennem integration af data og 
adgang til data, der er nød-
vendige for kommunikation og 
videndeling 

 

Understøtte alle platforme 

Arkitektur der kan tale sam-
men 

Device uafhængigt 

Åbne standarder 

Single sign on 
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Folkeskolen Dagtilbudsområdet 

Overgang til skole 

Virtuel kommunikation 
mellem skole og dagtilbud 

Digital understøttelse af fælles 
pædagogiske forløb mellem 
dagtilbud og skolens små klas-
ser. 

Mulighed for at overdrage ”bar-
nets profil” fra dagtilbud til skole, 
så data føres videre. 

Overgang fra dagtilbud 

Virtuel kommunikation mellem 
skole og dagtilbud 

Digital understøttelse af 
fælles pædagogiske forløb 
mellem dagtilbud og skolens 
små klasser. 

Mulighed for at overdrage 
”barnets profil” fra dagtilbud 
til skole, så data føres vide-
re. 

Inklusion Mulighed for differentieret og 
individuel undervisning. 

Mulighed for at lærere og fagper-
soner i fritidstilbud kan understøt-
te læringsforløb for eleven. 

Inklusion Opfølgning og vejledning til 
forældre i forbindelse med 
særlige indsatser. 

2.1.3 Konklusioner om de individuelle behov 

Som led i foranalysen er der gennemført casestudier i 17 kommuner omfattende dagtilbud, skoler, forældre og 

forvaltninger. Casestudierne har haft til formål at skærpe forståelsen af, hvilke behov (inden for den overordnede 

ramme, dvs. det enkelte barns læring og trivsel) de forskellige brugergrupper har – samt vurdere, hvor vigtige 

disse behov er for brugerne. Casestudierne har givet anledning til følgende konklusioner: 

5) Indhold og opbygning bør følge barnet – snarere end organiseringen: Det er en gennemgående vurdering 

blandt de forskellige brugergrupper, at portalen skal bygges op om det enkelte barn – snarere end f.eks. det en-

kelte dagtilbud/skole eller den enkelte kommune. Det vil nemlig gøre, at funktioner og services bygges op om 

barnets behov, herunder kommunikation og videndeling mellem børnene, forældre og det pædagogiske persona-

le. Hermed imødegås, at barnets institutionelle tilknytning bliver en barriere for kommunikation og videndeling. 

6) Portalen skal løse en kerneopgave, som er tydelig og vigtig for brugerne: Det vil være afgørende for, hvor 

meget portalen vil blive brugt, at der anlægges et skarpt fokus på, hvilket grundlæggende problem – og dermed 

behov – brugerportalen skal bidrage til at løse. Hvis fokus bliver for bredt, og for mange behov skal tilgodeses, er 

der en risiko for, at brugerportalen bliver uoverskuelig og ikke-intuitiv at anvende, ligesom man risikerer at kon-

struere en portal, der ikke kan levere i forhold til ét af brugernes vigtigste behov: At indholdet fleksibelt tilpasses 

ændringer i brugernes behov og den teknologiske udvikling. 

7) Brugernes største behov: De behov, som de forskellige brugergrupper har givet udtryk for, stemmer fint 

overens med de politiske visioner på skole- og dagtilbudsområdet: Kerneopgaven for portalen bør være at under-

støtte det enkelte barns individuelle behov i forhold til at lære og trives. Denne kerneopgave kan understøttes på 

mange forskellige måder, alt efter hvilke børn, og aktører rundt om barnet, der er tale om. Kapitel 3 rummer et 

overblik over disse behov. Nedenfor ses de vigtigste konklusioner fra denne behovsanalyse. 

Tabel 2. De vigtigste behov hos de forskellige brugergrupper 

Vigtigste individuelle behov – opdelt på brugergrupper 

Elever  Lækkert design og brugerportalen skal være nem og simpel at tilgå fra standard devices 

 Der skal være oversigtsfunktioner, så man kan se skoleskema, plan for timen og lektier, karakterer etc.  

 Der skal være mulighed for at lave og aflevere opgaver på brugerportalen, herunder uploade bille-
der/videoer 

 Der skal være mulighed for kommunikation direkte med lærere og andre elever. 

Forældre til 
børn i dagtil-
bud 

 Nem adgang fra standard devices til daglig, praktisk og pædagogisk information, særligt om eget barn  

 Mulighed for at følge barnets udvikling og trivsel samt råd om, hvordan forældre kan understøtte dette 

 Kommunikation med andre forældre. 

Forældre til 
skolebørn 

 Nem adgang til daglige/ugentlige informationer, f.eks. i form af kalenderfunktion (lektier, ugeplan, særlig 
info, projektuge etc.) fra standard devices 

 Mulighed for at kommunikere med læreren, også gerne real time (læreren skal være tilgængelig!) 

 Følge barnets faglige udvikling og trivsel og mulighed for at understøtte denne  
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Vigtigste individuelle behov – opdelt på brugergrupper 

 Kommunikation med andre forældre. 

Lærere  Mulighed for at sætte konkrete mål op for barnet/klassen og arbejde dynamisk med disse i hverdagen 
ved brug af digitale redskaber 

 Nem og overskuelig adgang til digitale læringsredskaber 

 Mulighed for at tilrettelægge differentieret undervisning i forhold til den enkelte elev, f.eks. via niveaudelt 
undervisning og niveaudifferentierede øvelser 

 Digital kommunikation med eleven, klassen og forældrene. 

Skoleledelse  Mulighed for kommunikation mellem dagtilbud og skole, skole og fritidstilbud samt skole og forvaltning 

 Enkel adgang til diverse rapporter og statistik (f.eks. elevplaner) 

 Mulighed for at se, hvad klasserne og eleverne arbejder med 

 Mulighed for opsætning af adviseringer  

 Generel kommunikation til større brugergrupper (helst push/pull-funktioner). 

Pædagogisk 
personale i 
dagtilbud 

 Mulighed for at dele viden om, hvordan digitale redskaber kan anvendes i den pædagogiske praksis 

 Mulighed for at kunne kommunikere digitalt med forældre 

 Arbejde digitalt med den pædagogiske læreplan og mulighed for inddragelse af forældre i dette arbejde 

 Digital understøttelse af arbejdet med barnets sprog (sprogvurdering og sprogstimulering) 

 Digital understøttelse af basale administrative office- funktioner (sende mails, kalenderbooke mv.). 

Ledelse af 
dagtilbud 

 Nemmere håndtering af børnenes overgange fra dagtilbud til skole 

 Overblik over status på stue og fremmøde 

 Mulighed for at give forældre generelle beskeder digitalt, f.eks. sygdom, særlige tiltag, møder etc.  

 Enkel adgang til pædagogiske læreplaner og rapporter, herunder mulighed for at følge og evaluere 
arbejdet med den pædagogiske læreplan, sprogarbejdet, arbejdet med udsatte børn mv. 

Forvaltning  Målrettet og relevant kommunikation til større brugergrupper, f.eks. direkte kommunikation til forældre 

 Bedre mulighed for informationsudveksling, kommunikation på tværs af interessenter og videndeling i 
overgange mellem institutionelle enheder 

 Enkel adgang til diverse rapporter og statistik. 

2.2 Hvad siger forskning om, hvordan behovene mest effektivt dækkes? 

8) Faktorer, der er belæg for, har effekt i forhold til trivsel og læring: I foranalysen er der set på forskning og 

viden om, hvilke tiltag (af relevans for en brugerportal) der har størst dokumenteret effekt i forhold til at øge læring 

og trivsel. Kortlægningen trækker bl.a. på den new zealandske uddannelsesforsker John Hatties omfattende 

metaanalyser, på Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings kortlægninger af skoleparathed, inklusion og 

virkningsfulde tiltag i dagtilbud samt på systematiske reviews om forældreinddragelse. Desuden bygger afdæk-

ningen på en nylig gennemgang af forskningsevidens for, hvilke faktorer i dagtilbuddet der er vigtigst for børns 

læring. Resultaterne er opsummeret i tabellen nedenfor: 

Tabel 3. Vigtigste faktorer i forhold til læring og trivsel (af relevans for en brugerportal) 

Folkeskolen Dagtilbud 

Dynamiske elevplaner bl.a. med mulighed for selvrapporterede karakte-
rer/elevforventninger  

Stimulerende og understøttende barn-voksen-
interaktion 

Mulighed for klassediskussioner og dialog mellem elever digitalt En fokuseret brug af pædagogiske læreplaner 
med udgangspunkt i barnets udvikling 

Lærerens brug af formativ evaluering (evaluering før og under læringsfor-
løb) 

Forældreinvolvering og løbende dialog mellem 
pædagoger og forældre 

Klar kommunikation af succeskriterier for undervisningen og mulighed for 
løbende feedback  

Samarbejde mellem dagtilbud og skole om både 
enkelte børn og fælles pædagogiske forløb 

Individuelt tilpasset acceleration i undervisningen  

Elev-elev-facilitering  

Skole-hjem-samarbejde og forældreinvolvering   

Elever med særlige behov har brug for tydelige målsætninger for faglig og 
social udvikling, for en differentieret tilgang samt en tæt kontakt til læreren 
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2.3 Eksempler på funktioner i en brugerportal 

9) Samarbejde, læring og datadeling som hovedfunktioner: På baggrund af behovsanalysen og reviews af 

forskning har RMC-ICG udviklet et eksempel på hovedfunktioner, som kan indgå i en brugerportal (figuren neden-

for). Eksemplet viser en løsning, som giver de enkelte brugergrupper en ”dashboard”-tilgang til en række funktio-

ner, hvor forvaltning, ledelse, pædagogisk personale, forældre og børn bindes sammen i en samarbejdsplatform, 

hvor pædagogisk personale og børn også bindes sammen i en læringsplatform, og hvor der endelig er mulighed 

for at understøtte vitale datastrømme i forbindelse med folkeskolereformen og dagtilbudsloven (elevplaner, Fæl-

les Mål, testresultater, læreplaner, evalueringer, trivselsscorer mv.).  

Figur 4. Overblik over hovedfunktioner, som kunne indgå i en brugerportal 

 

10) Funktionerne skal målrettes den enkelte bruger: I figur 5 nedenfor har RMC-ICG forsøgt at give en række 

konkrete eksempler på, hvordan disse dashboards konkret kunne udformes for nogle typer af brugere. Der er dog 

alene tale om eksempler, der forsøger at omsætte viden fra behovsanalysen til konkrete billeder på mulige løs-

ninger. Det vil dog kræve mere detaljerede analyser og grundige overvejelser i forhold til ressourcer og behov at 

kunne optegne et endeligt bud på et omkostningseffektivt indhold i brugerportalen (uddybes i kapitel 5). 

Figur 5: Eksempler på hvordan brugerfladen kunne tage sig ud for nogle af de vigtigste brugere 
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2.4 Hvilke funktioner kan markedet dække? 

Som det fremgår af figur 4 og 5 kan brugerbehovene grupperes i tre typer af aktiviteter; samarbejde, læ-

ring/udvikling og datastrømme som igen kan omsættes i en række funktioner for den enkelte bruger. Nedenfor 

gennemgås konklusionerne fra markedsanalysen med sigte på at vurdere mulighederne for på kort og langt sigt 

at kunne dække disse behov. Konklusionerne suppleres af tentative økonomiske vurderinger. 

2.4.1 Overordnede markedsvurderinger 

Nedenstående tabel viser, hvordan markedet overordnet ser ud på de delområder som tilsammen vil kunne udgø-

re en brugerportal. Analysen bygger på et udsnit af leverandører, og det har ikke ligget i denne rapports opdrag at 

foretage produktanalyser. Resultaterne skal derfor ses som en indikation af, hvor langt markedet kan levere i dag, 

og hvor der er væsentlige udviklingsbehov. Økonomien er groft estimeret og giver alene et billede af i hvilken 

størrelsesorden omkostningerne forventes at ligge. Alle omkostninger skal ses som etableringsudgifter. Driftsom-

kostninger er ikke estimeret. 

11) Overblik over, hvor modent markedet er – inden for portalens forskellige hovedkomponenter  

De samlede udviklingsomkostninger bør analyseres nærmere som led i de næste faser af brugerportalen i takt 

med, at det bliver mere konkret hvad portalen skal indeholde. Tallene i nedenstående tabel er tentative estimater 

på de samlede udviklingsomkostninger over tid for samtlige af landets kommuner og skoler. Tallene tager ikke 

højde for om, og i hvilket omfang, dele af komponenterne allerede findes i kommunerne. Det vil kræve en ny, 

selvstændig kortlægning af opstille en sådan baseline.  

’Tabel 4. Oversigt over markedets modenhed på centrale komponenter  

 Markedsmodenhed og udbre-
delse i dag 

RMC-ICG vurdering af udviklings-
behov 

Estimering af samlede 
udviklingsomkostninger i 
mio. (uddybes i afsnit 5.5) 

Login og relationer Leverandører håndterer i et stort 
omfang integrationer til fælles 
UNI-Login og træk på centrale 
ressourcer for relationer mellem 
lærer, elev og forældre.  
 
På skoleområdet er der i dag 
integrationer via SkoleIntra, som 
bl.a. håndterer rettigheder. Der er 
stor efterspørgsel efter integratio-
ner til centrale ressourcer på 
skoleområdet, som er uafhængige 
af SkoleIntra. 
 
Alle relevante leverandører har 
integration til UNI-Login og vil 
kunne håndtere denne integration 
i et fremtidigt setup uden væsent-
lige omkostninger. 

Markedsaktører er alle indstillet på 
bruge centrale login og relations-
oplysninger og efterspørger at disse 
stilles til rådighed i en form som gør 
det nemt at integrere for de underlig-
gende systemer.  
 
Der vil skulle videreudvikles på UNI-
Login og tilknyttes rettigheds-
/relationsbase. 
 
Væsentligste fokuspunkter er at sikre 
centralt fastsatte udvekslingsformater 
og finde god løsning for forældread-
gang. Det er ligeledes vigtigt at und-
gå, at leverandører tvinges til at gå 
via SkoleIntra. 

1.6 – 2.4 

Dashboard Der er ikke i dag udviklet samlede 
dashboard som præsenterer al 
relevant information til skoleområ-
det og dagtilbud, men enkelte 
leverandører har overbygninger på 
deres produkter som benytter 
denne tilgang. 
 
Der arbejdes ikke præcis med 
brugerindgange som foreslået, 
men tiltag der kommer tæt på 
findes på dagtilbudsområdet. 
  
Markedet har kapacitet til at udvik-
le de ønskede brugerindgange, 
idet de er baseret på standarder. 
Udvikling af dashboardfunktion til 
kommunikation mellem bruger-

En dashboard, som skitseret i ek-
semplerne, vil kunne udvikles oven på 
en standardplatform inden for 12-18 
mdr. med de centrale komponenter. 
Udviklingen vil dog være afhængig af, 
at fødesystemer også er klar inden 
da, hvilket erfaringsmæssigt volder 
problemer, da leverandører ofte 
kommer for sent i gang. 
 
Integrationer skal udvikles til alle de 
systemer, der skal levere overbliksin-
formation og services til den fælles 
indgang, f.eks. præsentation af infor-
mationer fra skemasystemer, læ-
ringsmål, progression osv. på bruger-
portalen, og systemer, der skal mod-
tage informationer fra brugerportalen. 

2.6 – 4.4 
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 Markedsmodenhed og udbre-
delse i dag 

RMC-ICG vurdering af udviklings-
behov 

Estimering af samlede 
udviklingsomkostninger i 
mio. (uddybes i afsnit 5.5) 

grupper kan i vid udstrækning ske 
ved direkte konfigurering af stan-
dardværktøjer. 

Her anbefales at have fokus på det 
nødvendige til start, f.eks. metadata-
registrering af undervisningsforløb, 
test- og prøveresultater, skema. 

Samarbejdsplatform Der er mange leverandører af 
generelle platforme, der understøt-
ter samarbejde. Flere produkter er 
installeret i uddannelsessektoren. 
Teknologien er dermed kendt og 
afprøvet. 
 
Der er ikke standardsystemer til 
skole/dagtilbudsområdet, som kan 
indkøbes direkte til alle de ønske-
de funktioner, men delvis på en 
række funktioner.  

For at udnytte markedsdynamikken vil 
det umiddelbart virke hensigtsmæs-
sigt, at brugerportalen kan udnytte 
forskellige samarbejdsplatforme. 
 
Væsentligste fokuspunkt er at sikre, 
at markedsplatforme vil levere infor-
mation og adgangsmulighed via 
brugerportalen. 

54. – 81 

Læringsplatform Der er flere leverandører af læ-
ringsplatforme på det danske 
marked som udtrykker stor inve-
steringsvilje. Mange nye leveran-
dører, herunder store internationa-
le spillere, ønsker at indgå på det 
danske marked. 
Læringsplaforme anvendes i dag i 
dansk sammenhæng på frontlø-
berskoler. Platforme er under 
modning. Flere produkter er im-
plementeret på videregående 
uddannelser. 
 
Internationalt anvendes lærings-
platforme ofte i stor skala for en 
hel gruppe skoler. 

Der kan bygges på de udviklede 
læringsplatforme, som understøtter 
planlægning af læringsforløb til den 
enkelte gruppe eller barn med ud-
gangspunkt i fælles mål og elevplaner 
og stiller digitale læremidler til rådig-
hed samt indsamler registrering af 
barnets aktiviteter, opgaver, test, 
anvendte læremidler, resultater og 
progression. 
 
Omkostninger til udvikling af integrati-
oner er allerede en del af udviklings-
budgetterne. Flere integrationer vil 
hæve omkostningerne marginalt. 

60 – 98 

Detaljeret progres-
sion 

Marked understøtter arbejdet med 
centrale faglige mål og rammer 
men forekommer endnu noget 
umodent. Pt. kan fx fælles mål 
formidles ved at lægge faglige 
trinmål ind i overordnede skabelo-
ner for læringsforløb og elevpla-
ner. 

Bedre understøttelse af progression 
forudsætter yderligere udvikling i den 
bagvedliggende faglige udvikling og 
en fælles forståelse af registrering af 
progression. 
 

0.3 – 0.4 

Konsolideret pro-
gression 

På skoleområdet er der i dag 
integration til fx Danmarks Stati-
stik, som modtager indberetninger 
om karakterer. Der er ikke tilsva-
rende integrationer på dagtilbuds-
området. 

Der vil skulle udvikles en central 
opsamlingsdatabase som løbende 
kan udvides i takt med områdets 
modenhed 

10 – 17 

 

12) Markedet har generelt et højt investeringsniveau: Der investeres i disse år store beløb i udvikling af it-

systemer, der skal understøtte især skoler og før-skoler i hele verden. Markedet er i høj grad internationalt, hvor 

de nationale ofte bygger på internationalt anvendte standardsystemer. Mange af de delbehov, som er kortlagt i 

undersøgelsen, vil kunne indfries af produkter, som er på markedet i dag eller er under udvikling. Dette afspejler, 

at behovene i stort omfang synes at gå igen i andre lande, og at standardprodukter er ved at blive så modne og 

med så stor kundebasis, at velfungerende markedsløsninger kan dække næsten alle områder, om end særlige 

danske varianter typisk afventer konkret efterspørgsel.  

Det er derfor RMC-ICG’s vurdering, at leverandørerne vil kunne tilvejebringe de beskrevne funktioner, dels ved 

standardløsninger til skoler og dagtilbud, som allerede er på markedet eller undervejs, dels ved udvikling af ny 

funktion på basis af standardprogrammer og brug af generiske markedsprodukter. Det betyder, at nogle af de 

nødvendige systemer allerede findes, og nogle af de funktioner, der skal integreres i en brugerportalløsning, kan 

på nogle områder baseres på standardprogrammel. 
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13) Åbning i markedet – som afventer klare signaler: Det danske marked for administrative platforme og 

kommunikationssystemer på skoleområdet har reelt haft en leverandør i UNI-C med SkoleIntra, som har dækket 

alle kommuner på nær en. Der har derfor i meget begrænset omfang været et marked på området men enkelte 

produkter har suppleret. Markedet er nu ved at åbne i kraft af aftalen om ophør af samarbejde mellem UNI-C og 

SkoleIntra som har givet leverandørene incitament til at gå ind på markedet og kommunerne incitament til at se 

på hvilken leverandør man foretrækker fremover.  

Leverandørerne af konkurrerende produkter forventer, at mange kommuner vil anskaffe nye eller opdaterede 

platforme de kommende to år. Det kan betyde, at mange skoler vil stå med en ny platform om to år, som ikke er 

integreret med den kommende brugerportal. Det kan vanskeliggøre implementeringen af en brugerportal, da det 

vil kræve ændringer i det nyanskaffede platforme.  

For at udnytte situationen positivt, kræves en hurtig udmelding om strategi og koncept for brugerportal som vil 

sikre at såvel kommuner som leverandører ved, hvad de skal efterspørge hhv. udvikle op mod. Herved vil åbnin-

gen på marked kunne vendes til en fordel for implementering af brugerportalen, idet øvrige produkter der skal 

spille sammen med den vil kunne udvikles i markedet sideløbende hermed.  

Det gælder ikke for dagtilbudsområdet, hvor der hele tiden har været flere konkurrerende løsninger og generelt 

mindre udbredelse af portalløsninger. Der er derfor størst efterspørgsel efter klare udmeldinger om brugerportal. 

14) Der er en klar holdning i markedet til, hvordan der skabes dynamik: Der har kunnet konstateres en for-

holdsvis stor enighed blandt de deltagende leverandører om, hvordan markedsdynamikken understøttes bedst 

muligt, og hvilke styringstiltag der kan være brug for for at sikre en sammenhængende brugeroplevelse for aktø-

rerne i dagtilbud og på skoler. Der efterspørges mulighed for reel konkurrence, hvor der er lige adgang til fælles 

ressourcer, godkendte/anbefalede udvekslingsformater og klar udmelding af den fællesoffentlige strategi, herun-

der om arbejdet med brugerportalen. 

2.5 Hvordan kan opgaven med at udvikle systemer og indhold gribes an? 

15) Beslutningen om valg af styringsmodel kan deles op i ”bidder”: Hvornår der skal vælges hhv. lokale eller 

fælles løsninger afhænger af en række forhold, herunder politiske prioriteringer, markedets modenhed, brugernes 

behov og de enkelte komponenters indhold. På baggrund af foranalysen er det muligt at indramme en del af dette 

handlerum inden for hver hovedfunktion, afbilledet neden for (uddybes i kapitel 5). Tabellen viser bl.a. følgende 

mønstre, som taler for, at beslutningen om styringsmodel deles op i ”bidder” – svarende til hver hovedkomponent: 

 Fælles: Arkitektur, login og funktioner til at følge konsolideret progression varetages bedst i fællesskab, 

 Lokalt: Læringsmidler udvikles bedst i tæt dialog med brugerne 

 Reguleret: Samarbejds- og læringsplatforme kan udfoldes lokalt, men reguleret af fælles standarder  

Figur 6. Relevante udfaldsrum ift. styring – inden for portalens hovedfunktioner 

 

 

16) Der er flere måder at tilvejebringe de funktioner, som brugerne efterspørger: 
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Inden for de handlerum, der er illustreret oven for, er det muligt at vælge væsentlig forskellige tilgange til at tilve-

jebringe de forskellige funktioner i brugerportalen. Som ramme for disse overvejelser kan udfaldsrummet visuali-

seres på en akse for forskellige udfaldsrum fra 100 % lokalt styret og indkøbt indhold til 100 % fælles udviklet og 

indkøbt indhold. I tabellen nedenfor beskrives nogle af de fordele og ulemper, der knytter sig til forskellige place-

ring på dette kontinuum – illustreret ved tre ”nedslag”: 

1. Et fælles udfaldsrum, hvor systemer og indhold udvikles, indkøbes og implementeres fælles for alle dagtilbud 

og skoler – evt. med et mindre lokalt spillerum i forhold til at præge udformningen af brugerfladerne. 

2. Et rammestyret, men markedsdrevet udfaldsrum, hvor de dynamikker der ligger i fri konkurrence og lokal 

indflydelse kombineres med fælles krav til systemer og indhold via en fælles regulering af rammerne for de 

systemer og funktioner der skal udvikles.  

3. Et lokalt udfaldsrum, hvor det fælles består i rammearkitekturen og en række minimumsstandarder i forhold til 

indholdet, hvorefter det er overladt til skolerne og kommunerne selv at beslutte hvilke løsninger man ønsker – 

og indkøbe disse. Dette udfaldsrum er karakteriseret ved at være en løs kobling af funktioner snarere end en 

fælles brugerportal. Det nuværende marked fungerer i vid udstrækning som det lokale udfaldsrum, men med 

det væsentligste karakteristikum, at markedet er domineret af ét produkt og én leverandør. 

 

Tabel 5. Hypotetiske udfaldsrum for at tilvejebringe en brugerportal 

Udfaldsrums- 
beskrivelse 

Generelle 

fordele/potentialer 

Generelle 

ulemper/risici 

Økonomiske  
overvejelser 

1) Et rammestyret, mar-
kedsdrevent udfaldsrum:  

Der udarbejdes et koncept, 
som alle forpligtes til at 
etablere. 

Der bygges fælles løsninger 
for nogle komponenter – 
f.eks. stamdata, rettigheder, 
konsolideret udviklingspro-
gression, faglige mål og 
nationale test og evt. fælles 
interface (dashboards). 

Der udvikles minimumsfunk-
tioner/-standarder for infor-
mation om læringsforløb, 
skemaer og fravær.  

For brugerflader udarbejdes 
principper for brugervenlig-
hed for hver brugergruppe, 
som man anbefaler alle 
leverandører at overholde.  

Central styring af få brugerfla-
deprincipper, minimumsfacilite-
ter og datastandarder giver 
rum for, at markedet eksisterer, 
innoverer og udvikler. 

Vil sikre videreudvikling og 
innovation af de dele af kon-
ceptet, som prioriteres politisk 
fremover. 

De vigtigste infrastrukturele-
menter sikres centralt, og 
ændrede regler, mål m.m. kan 
hurtigt implementeres natio-
nalt. 

Der vil være plads til variatio-
ner fra institution til institution i 
Look & feel.  

 

De obligatoriske mini-
mumsfunktioner og 
-standarder skal udarbej-
des, kontrolleres og 
administreres, hvilket 
kræver ressourcer. 

Sammenhængende 
nationale løsninger på 
tværs af skoler vil kræve 
stærk fælles governance. 

 

Rummer økonomiske muligheder 
i forhold til, at der vælges mar-
kedsløsninger, hvor disse kan 
anskaffes som standardprodukter 
– og derved reduceres omkost-
ninger til integrationer ved stan-
darder.  

Desuden udnyttes eksisterende 
investeringer i UNI-Login og i 
kommuner og institutioner i 
hjemmesider og samarbejdsværk-
tøjer.  

Omkostninger til udvikling af 
parallelle elementer og omkost-
ninger til fælles governance. 

 

Figur 7. Kontinuum fra fælles til lokal tilvejebringelse af funktioner 

Behov

Funktioner

10
0%

 lo
ka

l

fa
st

læ
gg

el
se

af
in

dh
ol

d

III: Det

lokale

udfaldsrum

II: Det rammestyrede 

og markedsdrevne 

udfaldsrum

I: Det

fælles

udfaldsrum

Ingenting fællesAlt fælles Delvist fælles

Tilvejebringelse af funktioner:

10
0%

 fæ
lle

s

fa
st

læ
gg

el
se

af
in

dh
ol

d



  

12 

 

Udfaldsrums- 
beskrivelse 

Generelle 

fordele/potentialer 

Generelle 

ulemper/risici 

Økonomiske  
overvejelser 

2) Et fælles udfaldsrum:  

Der anskaffes en fælles 
samlet brugerportal med alle 
underliggende elementer, 
som alle skoler og dagtilbud 
skal benytte. 

Brugernes behov vil dækkes 
på samme måde – uafhængig 
af f.eks. økonomi i de enkelte 
kommuner og institutioner. 

Centralt indkøb, herunder af 
underliggende komponenter, 
der kun skal købes i en versi-
on. 

Muligheder som policy-værktøj 
ift. at understøtte, udvikle og 
udrulle nationale politiske 
dagsordner. 

Begrænset brugerdreven 
innovation. 

Fare for at opbygge et 
tungt system, som det vil 
være vanskeligt løbende 
at tilpasse til lokale varia-
tioner og ændringer i 
brugernes behov og nye 
tekniske muligheder. 

Der opnås ikke en kon-
kurrencesituation med de 
positive gevinster det kan 
have ift. kvalitet og pris. 

Umiddelbart vil første anskaffelse 
formodentlig være billigere end de 
øvrige modeller.  

Vedligeholdelsesomkostninger vil 
efterfølgende være store, da der 
ikke er markedseffekt. 

Muligvis færre governance-
omkostninger. 

Drift kan centraliseres og formo-
dentlig være billig. 

1) Et lokalt udfaldsrum:  

Her består det fælles alene 
af en række minimumsstan-
darder i forhold til, hvilke 
funktioner de enkelte skoler, 
dagtilbud og kommuner skal 
tilbyde. Det kan f.eks. være 
minimumsstandarder om, at 
der skal være en digital 
elevplan. Herudover beslutter 
de enkelte kommuner, skoler 
og dagtilbud lokalt, hvilke 
løsning de ønsker og udby-
der selv opgaven på marke-
det.  

Gode muligheder for bruger- 
og markedsdrevet innovation: 
Skoler, institutioner og forvalt-
ninger har medarbejdere, der 
arbejder med læringsforløb og 
dermed har forudsætninger for 
at bidrage med innovation. 
Desuden vil børn og forældre 
kunne tilføre værdi i forbindel-
se med udvikling og afprøvning 
af digitale værktøjer – i dialog 
med leverandører. 

Stor lokal frihed til at tilpasse til 
lokale ønsker og behov, her-
under stor fleksibilitet i forhold 
til løbende tilpasning til indivi-
duelle brugerbehov. 

Vanskeligt at sikre sam-
menhæng på tværs af 
skoler og kommuner, 
herunder at kræfterne 
prioriteres dér, hvor 
forskning viser, at der er 
størst effekt – eller i tråd 
med de nationale politi-
ske mål.  

Ringe mulighed for at 
bruge datastrømme på 
tværs, f.eks. udviklings-
progression. 

Meget lidt fælles portal.  

Omkostninger til ”parallel-
udvikling” af elementer i bruger-
portalen.  

Omkostninger til tilrettelæggelse 
af indkøb, leverandørstyring og 
videreudvikling hos kommuner/ 
skoler/institutioner. 

 

17) Teknologien findes ift. at understøtte en portal med en fælles IT-arkitektur: Der forestår en række afkla-

ringsprocesser førend, at brugerportalens indhold kan ligges endeligt fast. Derfor er der også prematurt at tage 

stilling til, hvilke underliggende IT-arkitektur, der skal understøtte og sammenbinde de enkelte dele af portalen. 

Med det in mente, er det vurderingen, at teknologien er til stede for at udvikle en IT-arkitektur, der vil kunne binde 

de enkelte delelementer sammen efter ”legoklods-princippet”. I denne sammenhæng er det muligt, at to integrati-

onsplatforme, som Kombit er ved at udvikle, vil kunne anvendes, men det bør undersøges nærmere.  

2.6 Hvilke valg skal træffes? 

18) Næste skridt – seks strategiske valg: Som de ovenstående konklusioner illustrerer, kan en fælles bruger-

portal potentielt set rumme en lang liste af services, mange forskellige brugergrupper og udvikles og driftes på en 

række forskellige måder. Der skal derfor træffes en række strategiske valg med konsekvens for de services, som 

brugerportalen vil komme til at bestå af, og den økonomi, der er forbundet med at udvikle og drifte den. 

I tabellen nedenfor gennemgås – i kronologisk rækkefølge – seks strategiske valg, som RMC-ICG vurderer, der 

skal træffes som næste led af arbejdet med at udvikle brugerportalen. I de fleste tilfælde kan valgmulighederne 

skitseres på et kontinuum, hvor det gælder om at beslutte den rette balance – snarere end at lægge beslutninger-

ne på den ene eller anden yderpol. Tabellen er tænkt som et ”beslutningstræ” for den videre proces med at forbe-

rede den fælles brugerportal. For hvert af de seks valg har RMC-ICG givet en umiddelbar vurdering – baseret på 

de data, der er indsamlet i foranalysen. 
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Tabel 6. Beslutningstræ: Seks centrale strategiske valg 

Yderpol Valg Yderpol 

1. valg: Hvad er kerneopgaven for den fælles brugerportal? 

Smal fortolkning: Portalen skal – 
stramt fortolket – understøtte de seks 
opgaver, som fremgår af aftalen om 
et fagligt løft af folkeskolen samt de 
politiske visioner, som fremgår af 
dagtilbudsloven, pejlemærkerne for 
Fremtidens Dagtilbud og KL’s ”Det 
gode børneliv”. 

Intro: Portalens kerneopgave er at bidrage 
til et fagligt løft af folkeskolen. Denne op-
gave kan oversættes på forskellige måder, 
hvoraf den smalle fortolkning vil gå på, at 
portalen ordret skal løse de opgaver, som 
den kobles til i det politiske aftalegrundlag, 
mens den ”brede” fortolkning vil gå på, at 
portalen i princippet kan bidrage til alle de 
processer i dagtilbud og skoler, der har 
læring og trivsel som mål, hvilket alle aktivi-
teter i princippet direkte eller indirekte har.  

RMC-ICG’s vurdering: Afsættet kunne 
være de seks opgaver fra aftaleteksten for 
folkeskolereformen suppleret med de 
behov, der kan udledes af dagtilbudsloven 
mv. Portalen skal kun løfte opgaver ud over 
dette fokus i det omfang, brugergrupper 
direkte og entydigt har behov i relation til 
trivsel og læring, som falder uden for disse. 

Bred fortolkning: Portalen skal kunne 
understøtte samtlige processer i dagtil-
bud og skoler, der har til formål direkte 
eller indirekte at bidrage til trivsel og 
læring – det vil i praksis sige, at portalen 
vil skulle understøtte al udvikling og drift 
af dagtilbud og skoler. 

2. valg: Hvem er målgruppe for brugerportalen? 

Smal fortolkning: Børnene, det pæ-
dagogiske og faglige personale og 
forældrene er de eneste tre mål-
grupper for portalen. 

Intro: Afgrænsningen af målgrupper af-
hænger i høj grad af, hvordan kerneopga-
ven defineres. 

RMC-ICG’s vurdering: Portalen kunne 
begrænses til de tre primære målgrupper 
samt forvaltningen og de lokale ledelser af 
dagtilbud, fritidstilbud og skoler. Når ledel-
sen kunne tænkes med som målgruppe, er 
det for at sikre, at brugerportalen kobles til 
ledelsessystemet, herunder bidrager til at 
kvalificere den faglige dialog mellem ledel-
se og pædagogisk personale. Men med 
flere brugergrupper, der skal tilgodeses, 
øges kompleksitet og udviklingstid. 

Bred fortolkning: Børnene, det pædago-
giske og faglige personale og forældre-
ne er de tre primære målgrupper. En 
række interessenter, der indgår i de 
faglige og pædagogiske processer i 
forhold til disse tre brugergrupper, er 
sekundære målgrupper, herunder ledel-
ser af skoler, dagtilbud og dagtilbud, 
kommunale forvaltninger, staten og KL. 

3. valg: Hvilket indhold skal portalen bestå af? 

Smal fortolkning: Alene indhold der 
understøtter de tre målgrupper i 
forhold til de seks målsætninger i 
reformteksten samt målsætningerne i 
dagtilbudsloven mv. 

Intro: Afgrænsning af indhold afhænger i 
høj grad af, hvordan kerneopgaven og 
målgrupperne defineres. 

RMC-ICG’s vurdering: Portalen kunne i 
udgangspunktet begrænses til at have 
indhold, der understøtter trivsel og læring i 
relationen mellem de tre primære målgrup-
per: hjem-barn-dagtilbud/skole. Hertil 
kommer ledelsesinformation til skolens 
ledelse. I forhold til øvrige interessenter i 
styringskæderne ”over” den enkelte institu-
tion kunne portalen indrettes, så data rent 
teknisk kan trækkes ud, og der kan gen-
nemføres forsøg med at udarbejde ledel-
sesinformation til brug på strategisk niveau. 

Bred fortolkning: Indhold der i bred 
forstand understøtter dagtilbuddenes, 
skolernes og hjemmenes indsats i for-
hold til læring og trivsel, herunder un-
derstøttelse af supportprocesser til barn-
forældre-skole/dagtilbud-kontakten, 
f.eks. ved at berige ledelse og admini-
stration med faglig ledelsesinformation. 

4. valg: Hvilken udviklings- og implementeringsstrategi skal anlægges for virkeliggørelsen af portalen? 

Inkrementel tilgang: Hvor portalen i 
begyndelsen indeholder få, vigtige 
og gennemarbejdede funktioner, der 
udvides og forandres, i takt med at 
brugernes behov og de tekniske 
muligheder i markedet ændrer sig. 

RMC-ICG’s vurdering: Behovsanalysen 
tyder på, at det er kritisk, at der i den første 
version er en brugerflade og adgang til 
services, som rammer det aktuelle behov 
hos brugerne for få centrale informationer 
og handlinger. Det betyder mindre, at alle 
faciliteter ikke kommer med det sammen. 
Det kalder på en planlagt trinvis udvikling 

Bred tilgang: Alle funktioner i portalen 
rulles ud over hele landet i et ”big bang”. 
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og idriftsættelse af funktioner.  

5. valg: Hvilken styring skal lægges til grund for udviklingen af portalen? 

Det lokale udfaldsrum: Her er få 
fælles bestemmelser, hvilket giver 
stort råderum for daginstitutioner, 
skoler og kommuner. Det er på 
mange måder en udvikling af dette 
udfaldsrum, der allerede er i gang, 
da mange kommuner og institutioner 
hver for sig udvikler brugerflader og 
services for at dække behov, som de 
mangler eller finder for ringe i Skole-
Intra. 

Intro: Her er der, som beskrevet ovenfor i 
konklusion 15, en lang række hensyn, der 
skal opvejes mod hinanden. 

RMC-ICG’s vurdering: Valgene i forhold til 
styring bør træffes relativt sent, da det øger 
sandsynligheden for, at den styringsmodel, 
der vælges, afspejler ønskerne til indhold – 
og ikke vice versa. Herudover er det RMC-
ICG’s vurdering, at der her på nogle del er 
tale om et yderst kompleks spørgsmål, som 
i høj grad er et politisk valg.  

Det fælles udfaldsrum antager, at det vil 
være rationelt, at så meget som muligt 
er fælles bestemt på tværs af alle dagin-
stitutioner og skoler. Det tillader en vis 
variation i brugerflader, som tillader, at 
kommuner og institutioner kan bestem-
me Look & feel, og at brugerfladerne 
kan målrettes de forskellige brugergrup-
per. Men det styres fra centralt hold, at 
der er en ensartethed på tværs. 

6. valg: Hvordan skal portalen indkøbes? – Og dermed: Hvordan skal markedet inddrages? 

Lokal styring: Hver institution eller 
kommune gennemfører selv udbuds-
runde og vælger leverandører. 

Intro: En del af de funktioner, som efter-
spørges i en overordnet portal, findes ikke 
samlet i en eksisterende markedsløsning, 
mens mange af de underliggende funktio-
ner som f.eks. læringsplatforme findes som 
markedsløsninger. 

RMC-ICG’s vurdering: Beslutningen om, 
hvordan markedet skal inddrages, vil i høj 
grad afhænge af, hvordan man ønsker, at 
indholdet skal styres (beslutning 6 ovenfor). 
Vælges en fælles styring af indhold, kunne 
et fælles indkøb af ét system overvejes – 
skal indholdet ”fyldes ud” af den enkelte 
kommune/skole, kunne indkøbet også 
foregå fra dette niveau. En mellemvej er at 
lade indkøb af indhold foregå decentralt, 
men inden for en fælles indkøbsaftale. 

Fælles indkøb af ét system. 
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3. Behovsanalyse 

I kapitlet afdækkes og analyseres brugerbehov, som de er kommet frem i interviewene med de forskellige brugere 

fra forvaltningschefer til elever. Indledningsvis præsenterer vi centrale begreber (afsnit 3.1), hvorefter de forskelli-

ge brugerbehov behandles tværgående og opdelt på målgrupper (afsnit 3.2). Endelig omsættes de strategiske 

mål og visioner til behov for brugerne (afsnit 3.3). 

Som det fremgår af indledningen, er der en række forhold, der har defineret tilgangen i behovsafdækningen, og 

som har været med til at rammesætte interviewene med de kommende brugere af portalen, herunder perspektiv 

på 0-18-årrige, barnet som omdrejningspunkt, fokus på læring og udvikling samt fokus på policy-implementering.  

3.1 Individuelle behov 

3.1.1 Behov på tværs af brugergrupper  

Generelt betragtet kan det på baggrund af interviewene med de forskellige brugergrupper konstateres, at der er 

stor opbakning til etableringen af en ny brugerportal. Mange giver udtryk for, at det er vigtigt at komme i gang med 

projektet. Som udgangspunkt viser behovsanalysen, at begrebet ”portal” er vanskeligt at forstå for mange bruger-

grupper. Særligt for eleverne vækker betegnelsen ikke genklang. En mere mundret betegnelse vil sandsynligvis 

lette forståelsen. De skoler og dagtilbud, der arbejder intenst med digitale platforme, har stor opmærksom på at 

anvende begreber, der er intuitive og fanger den målgruppe, som platformene henvender sig til (se eksempler i 

nedenstående boks). 

Set på tværs af de forskellige brugergrupper/interessenter tegner der sig seks grundlæggende konklusioner med 

betydning for indretningen af den fælles brugerportal:  

1. Løs en kerneopgave, som er tydelig og vigtig for brugerne 

2. Sammenhængende kommunikation – følg barnet snarere end organisering 

3. Hold fokus på læring og udvikling i forhold til barnet/eleven 

4. Støtte til administration og målopfølgning 

5. Nemme og ”lækre løsninger” 

6. Ejerskab af data. 

 

Konklusionerne er samtidig et udtryk for grundlæggende og prioriterede behov hos brugerne. Behovene hænger i 

vidt omfang sammen med de pejlemærker, som er beskrevet i ”Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi”. 

Caseindtryk fra Aarhus Kommune 

Aarhus Kommune har sat særligt fokus på at udvikle it-kompetencer og it-værktøjer i dagtilbud og folkeskoler. Der er blandt andet 

uddannet 22 it-piloter, der har særligt ansvar for at fremme den digitale dagsorden. To af dem er ansat på Fjordsgades Skolen. To 

klasser er pilotklasser, hvor digitale medier og digital undervisning er omdrejningspunktet for klassens hverdag. Hver klasse har sin 

egen platform og hver elev sin egen side, hvor forældre, lærere og elev kan følge med i, hvad der skal ske, man kan poste blogs, 

aflevere sin opgave, uploade videoer etc. Platformen har et brugervenligt, overskueligt og intuitivt design, som det er nemt for 

eleven og alle omkring eleven at bruge. Se mere her: njfplc.skoleblogs.dk  

 

Caseindtryk fra Sorø Kommune 

I Sorø Kommune har man fokuseret på en række strategiske tiltag for at sikre et øget fokus på læring og trivsel, både i forhold til 

det fagprofessionelle arbejde og målstyring, viden og resultater. 

Sorø Kommune har implementeret en 1:1 strategi som omfatter brug af it som et grundlæggende element i undervisningen i folke-

skolerne på alle klassetrin og i alle fag. Alle elever, pædagoger og lærere har fået udleveret en iPad, som bliver brugt i undervis-

ningen. Eleverne har iPad'en til rådighed både i skoletiden og i fritiden, så længe de går på en folkeskole i Sorø Kommune.  

På Ruds Vedby Skole har de digitale værktøjer erstattet de traditionelle lærebøger. Eleverne benytter en række forskellige apps i 

forbindelse med undervisningen, og eleverne udtrykker stort ønske om at den kommende portal først og fremmest skal kunne give 

http://njfplc.skoleblogs.dk/


  

16 

 

en nem og overskuelig adgang til de apps, som både eleverne og lærerne allerede i dag benytter i undervisningen. Lærerene på 

Ruds Vedby Skole ønsker at tilrettelæggelsen af undervisningen i højere grad kan understøttes med brug af lyd og film på samme 

tid – både ift. præsentationer og elevernes indbyrdes opgavebesvarelser, hvor medierne smelter sammen. Én af de væsentligste 

digitale barrierer i dag er hele kompleksiteten med at bruge UNI-Login, både ift. elevernes evne til at kommunikere med hinanden 

og lærerne, men også ift. udveksling af undervisningsmateriale, inspiration mv.  

Resultaterne har været en høj grad af motivation fra eleverne til at tage denne undervisningsmetode til sig og motiverede lærere, 

som i langt større udstrækning lader sig inspirere af materiale udefra og får dermed introduceret nogle helt nye læringsmønstre. 

Blandt de konkrete faglige resultater fra 1:1 iPad udrulning på Ruds Vedby Skole kan nævnes: 

 Mindre fravær 

 Eleverne laver mere, når de er på skolen (flere afleveringer, mange ville aldrig få afleveret) 

 Registrering og opfølgning af alle de faglige progressioner, som følges uge for uge (i samarbejde med tilknyttet mentor) 

 Eleverne kender målene og hele pensummet, og forældrene kan følge med i, hvordan den enkelte elev udvikler sig fagligt og 

fungerer trivselsmæssigt. Lærerteamet har en fælles opfølgning på, hvor barnet er 

 Opfølgning via mentor relationer (så hvert enkelt barn tages alvorligt) 

 Der er ingen elever, der forsvinder i systemet – bliver overset, da lærere og elever har hånd i hanke med, hvad der sker 

 Eleverne får både feedback og feedforward – da lærerne hele tiden kan udfordre eleven på, hvor de er, kan der undervejs 

være dialog om de mål og resultater, som eleverne arbejder med. 

På dagtilbudsområdet har Sorø Kommune ligeledes arbejdet med digitalisering. Daginstitutionen Villa Villakulla har eksempelvis 

indført en række digitale tiltag til forbedret kommunikation med forældrene. Det gælder eksempelvis digital tjek ind- og tjek ud-

funktion på de enkelte stuer, som giver pædagogerne en hurtigt overblik over børnene og en bedre mulighed for at planlægge de 

faglige/pædagogiske aktiviteter. 

1. Løs en kerneopgave, som er tydelig og vigtig for brugerne 

Samtidig med at brugerne har udtrykt ønske om mange forskellige typer af funktioner, er der også udbredt enig-

hed om, at en fælles brugerportal skal løse en afgrænset og konkret opgave for brugerne, at der skal være et 

klart defineret formål med portalen. Fælles for succesfulde apps, tjenester og platforme (Netbank, Skype, Face-

book, Google, Momondo etc.) er, at de opfylder konkrete behov hos brugerne. Tjenester, der har haft et for bredt 

fokus, har sjældent haft samme succes 

blandt brugere. 

Hvis man bygger en stor portal med en 

masse funktion, så er der stor risiko for, at 

brugerportalen bliver uoverskuelig og 

ikke løser sin opgave. Det skyldes bl.a., at 

behov og ønsker til en portal vil udvikle sig 

løbende, mens en stor portal vil tage lang 

tid at udvikle og implementere, hvorfor 

behov og ønsker med stor sandsynlighed 

har ændret sig i mellemtiden. 

En mulig løsning, som flere har nævnt, er at 

skabe en portal med funktion afhængig af 

brugerprofilen, således at hver type af bru-

gere (elev, forældre, pædagog, lærer, etc.) 

har adgang til få funktioner, der er relevante 

Fagligt arbejde

Videndeling

KommunikationAdministration

Information

Elever Forældre Skole/Dagtilbud Forvaltning

Hjørner indikerer funktionstyper - Spindelvæv indikerer brugergruppens behov

Figur 8. Forskellige behov hos målgruppen 
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for vedkommende – evt. baseret på en række foruddefinerede personas. En anden mulighed er at lade hver bru-

ger tilpasse portalen personligt til egne behov – dette stiller dog store krav til den tekniske løsning samt den en-

kelte brugers it-kompetencer. 

På baggrund af dialogen med brugerne tegner der sig også et billede af, at de forskellige brugergrupper vægter 

de forskellige funktioner forskelligt, som illustreret i Figur 81.  

Eleverne vægter funktioner rettet mod det faglige arbejde (f.eks. opgaver), information (f.eks. adgang til skema, 

lektier etc.) og kommunikation (f.eks. kommunikation med læreren eller andre elever) højt. 

Forvaltningen har større interesse i funktioner, der understøtter administration (f.eks. statistik om elevens pro-

gression) og information (f.eks. beskeder til forældre) og til dels videndeling i form af dannelse af grupper.  

Forældre ønsker en brugerportal primært med information (f.eks. information om barnets aktivitet og dag), kom-

munikation (f.eks. mulighed for dialog med pædagoger i daginstitutioner) og mulighed for at følge barnets trivsel, 

udvikling og progression. 

Lærere og pædagoger har en mere bred interesse i brugerportalens funktioner, hvor særligt det faglige arbejde 

(f.eks. arbejdet med elevplaner eller pædagogiske læreplaner) vægter højt, men også muligheden for at dele 

viden med andre og kommunikere med elev eller forældregruppen har en høj vigtighed. 

I nedenstående tabel har RMC-ICG angivet grundlæggende funktioner, som på tværs af målgrupper vægtes højt.  

 

Tabel 7. Grundlæggende funktioner 

Type af funktion Grundlæggende funktioner Eksempel 

Kommunikation • Gruppeinformation 

• Mailbesked/systemer 

• Pull/push-funktioner 

• Chatfunktioner, Skype, Facetime etc. 

• Forum og blog-funktioner. 

Elever kunne have ”videokonference”-dialog med 
læreren eller andre elever om lektier eller øvelser 
fra hjemmet eller måske i fritidstilbuddet.  

Information • Årskalender/skema/ugeplan 

• Digital opslagstavle 

• Nyhedsbreve 

• Gruppeinformation. 

Der kunne etableres en digital opslagstavle, hvor 
forældre til børn i dagtilbud på dagsbasis kunne 
finde information om dagens aktiviteter, vigtige 
meddelelser fra institutionen som helhed eller in-
formation om det enkelte barn.  

Fagligt arbej-
de/udvikling 

• Elevplan/pædagogisk læreplan 

• Dynamisk opgaveløsning/test 

• Portefølje (uploade af dokumenter, 
billeder, video etc.) 

• Blog/debat/indlæg 

• Elevens progression. 

Der kunne etableres en dynamisk elevplan, hvor 
lærere, elev og forældre løbende kan arbejde med 
barnets læring og udvikling og dokumentere pro-
gressionen i elevplanen.  

Videndeling • Gruppekommunikation 

• Dannelse af faggrupper og netværk 

• Fildeling – også over 500 kb 

Dette kunne være i form af, at man som elev kan 
oprette grupper, eller man kan etablere ”biblioteker” 
via #. 

                                                           

 

 

 

1 Figurforklaringer: Fagligt arbejde omfatter funktioner til understøttelse af arbejdet med børnene, bl.a. muligheder for aflevering, retning af 
opgaver, video/billede-dokumentation etc.; videndeling omfatter funktioner såsom netværksmuligheder for faggrupper; kommunikation omfatter 
funktioner, der understøtter direkte kontakt, bl.a. mail/besked-systemer; administration omfatter funktioner, der understøtter administrative 
opgaver, eksempelvis fraværsregistrering, ferie-registrering på daginstitutioner, muligheder for statistikudtræk mv.; information omfatter bl.a. 
nyhedsbreve, digital opslagstavle, billedarkiv mv. 
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Sociale 

medier

Lukket/

Statisk

Åben/

Dynamisk

Adm. 

systemer

Fokus for Ny 

Brugerportal *

Intra

Netværk/

gruppe

Individ

fokus

Faglige 

fora (CoP)

Type af funktion Grundlæggende funktioner Eksempel 

• Tags (f.eks. #) 

• Deling på sociale medier   

 

Administration • Fraværsregistrering 

• Testresultater (f.eks. nationale test, 
sprogtest) 

• Læringsresultater og progression 

• Dataudtræk og statistik. 

Der kunne etableres statistikfunktioner på opfyldel-
se af de faglige mål eller statistik på sprogvurderin-
ger. Pt. findes der ikke et nationalt system for 
sprogvurderinger, men en række lokale løsninger.  

 

2. Følg barnet snarere end organiseringen af serviceområderne 

Denne grundlæggende idé om at omfatte hele området for 0-18-årige 

møder opbakning på tværs af brugergrupper. Perspektivet 

betragtes, særligt af personalet i skoler og dagtilbud, som en 

mulighed for at skabe sammenhæng ikke blot i overgangen 

fra dagtilbud til skole, men også i det daglige arbejde inden 

for aldersgrupperne, f.eks. med elevens læring i fritidstilbud-

det og i sammenhængende læringsforløb for den enkelte 

elev. Sammenhængende kommunikation vurderes dermed 

reelt at kunne bidrage til at opfylde målet i folkeskolerefor-

men om en længere og mere varieret skoledag.  

Som en lærer giver udtryk for, kunne en brugerportal være 

det sted, hvor man i lærerteamet organiserer indsatsen i 

forhold til den enkelte elev og arbejdet med elevplaner: ”En 

idé kunne være, at man kunne trække elementer (”brikker”) 

ind i elevplanen (fag, timer, indsatsområder osv.) på et tomt 

”skrivebord” og dermed lave en enkel og visuel planlægning sammen i teamet. Smart, hvis portalen selv kunne 

generere en plan og et skoleskema efterfølgende.” 

Brugerne lægger vægt på en åben portal, som man naturligt besøger for at finde relevant viden – det kan være 

som, der søger information om sit barn eller en lærer, der søger information om den enkelte elev. Nogle elever 

udtrykte fx interesse i at kunne kommunikere med gamle klassekammerater, udveksle videoer med elever fra 

andre skoler og måske kunne danne netværk med elever fra andre landsdele.  

Derudover er det afgørende, at det er en dynamisk portal, hvor man naturligt f.eks. kan samarbejde om elevpla-

nen, konkrete projekter eller arbejdet med barnets læring i forskellige situationer, hvor lærere, forældre og eleven 

selv skal kunne følge elevens progression i arbejdet hen imod læringsmålene. 

Blandt brugerne er der et ønske om, at det gennem brugerportalen bliver muligt at sende generel information til 

de forskellige interessenter. Det kan være i form af, at en skoleleder kan sende information til skolens forældre 

eller elever, men det kan også være i form af, at en pædagog sender besked til forældre om dagens aktiviteter 

eller uploader billeder fra en aktivitet i løbet af dagen. Flere fagpersoner giver udtryk for, at den form for kommu-

nikation i dag er vanskelig som følge af en kombination af, at kommunerne ikke har tilstrækkeligt velegnede plat-

forme, og at brugerne ikke bruger de systemer, der trods alt er. Det kan være, at forældrene ikke går på SkoleIn-

tra, eller at eleverne ikke er på ElevIntra. En ungdomsskole i en kommune brugte en masse tid på sociale medier, 

fordi eleverne ikke brugte ElevIntra, og det derfor var nemmere at kommunikere på andre medier. Derudover var 

der ingen kommunikation mellem ungdomsskolens system og skolernes system. Derfor måtte personalet typisk 

kontakte andet fagpersonale via mail på private mailadresser: ”Vi bruger meget tid på de sociale medier, når vi 

skal have fat i de unge. Vi har meget svært ved at få unge til at bruge ElevIntra, så vi bliver nødt til at gå andre 

veje for at få fat i de unge. Derudover er vi udfordret i forhold til FUintra, som ikke er koblet på Elevintra, Skolein-

tra eller lærernes intranet. Det vil sige, at det er blevet personalet, som kontakter skolerne direkte via mail. Foræl-

drene har vi ingen kontakt med.” 

Figur 9. Brugerportalen og andre platforme 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://njfplc.skoleblogs.dk/2014/02/06/meteoerne-og-maanerne-droemmer-om-fremtidens-online-brugeportal/&t=Meteoerne og Månerne drømmer om fremtidens Online Brugerportal
http://twitter.com/home?status=Meteoerne og Månerne drømmer om fremtidens Online Brugerportal http://njfplc.skoleblogs.dk/2014/02/06/meteoerne-og-maanerne-droemmer-om-fremtidens-online-brugeportal/
http://www.youtube.com/user/rambollgroup
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Brugerne ønsker generelt en åben og dynamisk portal, der kombinerer et individuelt afsæt i barnet med fokus på 

det relationelle i forhold til barnet. Samtidig understreger specielt eleverne dog, at der ikke er behov for en portal, 

der er en pendant til sociale medier (specielt eleverne fremhæver dette) eller en ren informationsportal (f.eks. 

med karakter af et intranet).  

3. Hold fokus på læring og udvikling i forhold til barnet/eleven 

Et grundlæggende omdrejningspunkt for brugerne i forståelsen af portalen er, at den kan blive et væsentligt ele-

ment i at fremme barnets læring og udvikling. Særligt lærerne italesætter, at det er vigtigt, at brugerportalen er 

med til at skabe digital og dynamisk læring, der kan være med til at gøre ellers ”døde” elevplaner og pædago-

giske læreplaner til dynamiske værktøjer for forskellige aktører (f.eks. forældre, skole-fritidstilbud). I figuren ne-

denfor har RMC-ICG ud fra en analyse af brugernes udsagn i interviewene sammenfattet forskellige måder, hvor-

på forskellige aktører kan understøtte barnets/elevens læring og udvikling. Den grundlæggende pointe er, at der 

løbende kan arbejdes med barnets udvikling, læring 

og progression, og at funktioner i brugerportalen un-

derstøtter dette arbejde.  

En skoleleder illustrerer de nuværende udfordringer 

med at benytte elevplaner som en proaktiv del af dia-

logen om barnet: ”Det er elevplanernes afløsning, som 

er det væsentligste – man skal kunne følge med i pro-

gression, hvilket gør elevplanen unødvendig. En mere 

åben og løbende dialog er der behov for. Indtrykket er, 

at elveplanerne ikke læses. Vi har en lærer, som i sin 

årsplan, som også lægges ud på intra, har noteret: 

”Hvis nogen læser dette, giver jeg en flaske vin” – den 

pågældende lærer har endnu ikke måtte aflevere en 

eneste flaske vin inden for de sidste 3 år.” 

Brugerportalen kan desuden være med til at fremme 

digital dannelse. Den kan være med til at styrke bør-

nenes digitale kompetencer og dermed styrke deres 

muligheder for at agere i en digital verden.  

Endelig nævner pædagogisk personale både i dagtilbud og på skoler, at en brugerportal vil kunne føre til en bed-

re udnyttelse af de kreative muligheder, som digitale redskaber rummer i forhold til at gøre børnene til medpro-

ducenter og medskabere. 

4. Lettere administration og målopfølgning 

Ikke overraskende er det blandt ledere og forvaltningschefer, at der er den største interesse for, om brugerporta-

len kan understøtte administrative arbejdsgange. Selv blandt disse grupper er det dog en udbredt holdning, at de 

administrative systemløsninger skal findes andetsteds. Derfor handler det i høj grad om at kunne importere og 

eksportere data fra portalen. 

Her har ledelserne og forvaltningerne behov for at have (kan være anonymiseret) adgang til dashboards, der 

samler administrativ og faglig dokumentation og data om det enkelte barn. Det kan eksempelvis være data om 

mål, læseprøver, nationale test, elevplaner, fravær, ferie mv.). 

Denne information findes i dag typisk i en række lukkede systemer. I forhold til disse behov for at opsamle og 

formidle administrativ og faglig dokumentation er det dog væsentligt, at der ifølge aftalen om folkeskolereformen 

skal udvikles et ledelsesinformationsredskab til kommunerne, som formentlig rent systemteknisk vil dække dette 

ledelsesbehov for overblik over de væsentligste data. Det væsentlige er, at data er samlet ét sted. Data skal være 

placeret der, hvor det giver mest mening ift. den bagvedliggende arkitektur. I dag har alle brugergrupper UNI-

Login, og dette gælder også i forhold til de administrative opgaver, der bliver løst. Hvis ikke der udvikles en endnu 

lettere login-løsning til en ny brugerportal, vil det være oplagt, at login på den kommende brugerportal bliver syn-

kroniseret via UNI-Login. Dette er også, hvad brugerne giver udtryk for.  

Figur 10. Læringsperspektiver 
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5. Nemme løsninger 

På tværs af brugergrupper opleves det som afgørende, at brugerportalen gør hverdagen nemmere. Det skal ske 

ved, at portalen har en nem og overskuelig brugerflade, rummer intuitive og nemme digitale løsninger, eks. arkiv-

funktioner og fraværsregistrering, og ved at portalen kan fungere på forskellige devices og tilpasses disse ved 

hjælp af responsive design. Flere af brugerne lægger desuden vægt på, at brugerportalen skal have et lækkert 

design, der giver lyst til at udforske portalen. 

I denne sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at brugernes forventninger formes af, hvad de ople-

ver, andre it-systemer kan. Mange brugere er fra deres civile liv vant til portaler, der fx kan håndtere store mæng-

der data, og hvor der nemt og hurtigt kan oprettes fora, tagges, deles filer etc. Hvis ikke brugerportalen kan mat-

che niveauet af brugervenlighed andre steder på internettet, vil det betyde, at nogle brugergrupper blot vil anven-

de løsningerne fra deres civile liv i en tilpasset udgave i arbejdssammenhæng. Det sker allerede i vid udstrækning 

i dag, f.eks. når dagtilbud kommunikerer med forældre via Facebook-grupper, fordi det er lettere end at bruge det 

intranet, som kommunen har stillet til rådighed. Særligt eleverne udtrykker i denne sammenhæng frustration over 

eksisterende løsninger i SkoleIntra, der opleves langsomme og ufleksible – og dermed utidssvarende.  

I et interview giver elever fra Virum Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune udtryk for, at den komplekse klik-proces 

er den væsentligste barriere for at bruge SkoleIntra. Når eleverne eksempelvis skal tjekke skemaændringer, log-

ger de på og tager et screendump af skemaet, som de gemmer lokalt for at undgå at skulle igennem den klik-

krævende proces igen. Eleverne udtrykker også et ønske om et nemt og overskueligt overblik, hvor man nemt 

kan tilpasse brugergrænsefladen til netop deres behov og fx tilmelde/afmelde funktioner. 

6. Ejerskab af data 

Flere af interviewpersonerne finder det problematisk, at leverandørerne i dag ejer de data, som brugerne genere-

rer. Eksempelvis dannes en stor datamængde, når elever løser opgaver via digitale værktøjer. Disse data kunne 

den enkelte skole eller kommune bruge til at understøtte læringsprocessen hos eleverne eller til at vurdere nød-

vendigheden af efteruddannelse hos lærere, udvikling af ny undervisning i specifikke emner eller lignende. Men i 

dag ejes dataene af den enkelte leverandør. 

Generelt lægger brugerne vægt på en fleksibel og åben arkitektur. Der ønskes nem integration til eksisterende 

systemer hellere end et nyt stort system, der løser samme opgaver, hvilket også betyder, at hverken skoler, ele-

ver eller kommuner vil pålægges brugen af specifikke leverandører eller platforme, som dermed opnår monopol-

status. Ligesom flere kommuner arbejder med en Bring Your Own Device-strategi for at styrke mangfoldigheden i 

og ejerskabet af løsningen. Der er dermed et ønske om at have åbne snarere end lukkede miljøer.  

3.1.2 Fokus på elevgruppen  

I forbindelse med foranalysen er der uddelt og indsamlet spørgeskemaer fra i alt 178 skoleelever på otte forskelli-

ge skoler. Elev-respondenterne er fordelt mellem fjerde og niende klasse – dog med hovedvægten i udskolings-

klasserne – og den gennemsnitlige alder på respondenterne er 13 år.  

Den absolut mest udbredte platform i dag er ElevIntra, som er en del af SkoleIntra-systemet. Desværre opleves 

der ofte en stor frustration i forbindelse med anvendelsen af de nuværende værktøjer. Særligt eleverne i udsko-

lingsklasserne efterspørger digitale redskaber, der kan lette deres skolegang og gøre visse informationer nemt 

tilgængelige for dem.  

Konsekvensen af, at eleverne ikke oplever at få dækket deres behov via de løsninger, som skolerne stiller til 

rådighed, er, at de går andre veje – og udvikler andre måder at kommunikere og dele viden på uden om skolens 

fælles system. Én type af eksempler er, når Google Drev og Dropbox benyttes til at dele (med lærere og andre 

elever) og aktivere filer.  

Fordele og ulemper ved nuværende system 

Som led i analysen bad vi en række elever om at udpege fordele og ulemper ved det nuværende intranet. Det er 

væsentligt at være opmærksom på, at nedenstående liste med gode og mindre gode ting ikke kun knytter sig til 
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selve systemløsningen, men at en lang række af barriererne også kan knyttes til rammebetingelser for brugen af 

de digitale medier. Dette kan være manglende kompetencer hos lærerne, dårlig netforbindelse eller gammelt 

hardware. I takt med at mange skoler har indført en BYOD – Bring Your Own Device-politik, opleves der både en 

glæde og en frustration hos eleverne ved at have deres egen computer med. Frustrationen viser sig især for de 

elever, der har gamle og nedslide computere med i skole.  

Tabel 8. Fordele og ulemper ved det nuværende intranet (primært elevintra).  

Gode ting ved det nuværende intranet Mindre gode ting ved det nuværende intranet 

Uni-Login benyttes (ikke flere nye koder) Tidskrævende login-proces 

Lektiedagbog er smart Svært at sende beskeder på tværs af klasser 

Afleveringsmapper gør det nemt at aflevere opgaver Nye beskeder står langt nede, så de overses ofte 

Oversigt over skema og skemaændringer Man skal bruge for mange klik for at komme rundt 

Skemaændringer kan modtages på SMS om morgenen  
Der er mange irrelevante (ofte tomme) sider – som fylder 
meget 

Mulighed for påmindelser om nye opslag Fungerer ikke godt på mobilen, der mangler gode apps 

Forældre kan være med i systemet – men dog ikke se alt 
derinde 

Begrænsninger på størrelsen af filer man kan sende (ca. 500 
kb.) 

Man behøver ikke udveksle mailadresser med lærere Gammeldags design  

 
Begrænset lærerkreds man kan kontakte 

 Ikke nok arkivplads til alle ens opgaver 

 
Ingen muligheder for at skifte billeder 

 
Man bliver ofte logget af ved kort tids inaktivitet  

 

Som led i behovsanalysen er en række elever spurgt om deres behov i forhold til en brugerportal (svarene frem-

går i detaljer i bilag D). Elevernes svar viser, at der er tre punkter, som hovedparten af alle elever er enige om, er 

meget vigtige.  

 At de kan se skoleskema, plan for timen og lektier (94 % af eleverne angiver det som meget vigtigt). 

 At de nemt kan komme på portalen fra en smartphone eller tablet (82 % af eleverne: Meget vigtigt). 

 At de kan lave opgaver på nettet og sende afleveringer over nettet (78 % af eleverne: Meget vigtigt). 

Samlet set har eleverne et stort fokus på at få en brugerportal med et opdateret design og med praktiske funktio-

ner, som kan lette deres skolearbejde, herunder nemme beskedfunktioner, skemavisning, opdaterede afleve-

ringsfunktioner og gode muligheder for fildeling. Der er ikke et elevbehov for at få en Facebook-lignende platform, 

da der også i den digitale verden skelnes mellem skolegang og fritid. Her viste workshopdiskussionerne tydeligt, 

at sociale medier af de fleste elever opleves som private platforme, der ikke ønskes delt med lærere fra skolelivet.  

Udstyr i form af både hardware og software opleves af eleverne som den største barriere for yderligere digitalise-

ring af skolegangen. Dette knytter sig til, at ikke alle elever har adgang til samme typer computere eller software-

pakker (eks. Office-pakken) – og at anvendelsen af smartphones og tablets i skolegangen endnu ikke er udbredt. 

3.1.3 Fokus på dagtilbuddene 

På dagtilbudsområdet synes forældre, personale og ledere at være parate til en større inddragelse af it, både i det 

pædagogiske arbejde og i kommunikation mellem dagtilbud og hjem. Af KMD’s undersøgelse ’Den digitale dagin-

stitution’ fra 2013 fremgår det, at der især hos dagtilbudslederne er et udækket behov. Analysen viser, at 

 71 pct. af lederne mener, at dagtilbuddet med fordel kunne kommunikere om praktiske forhold via et it-

system – i dag sker det i 23 pct. af dagtilbuddene. 

 57 pct. af lederne foretrækker, at forældre sygemelder børn via et it-system – i dag tilbydes det i 17 pct. af 

institutionerne. 
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 79 pct. af lederne foretrækker, at forældre indmelder ferie og fridage via et it-system – i dag tilbydes det i 54 

pct. af tilbuddene. 

 72 pct. af lederne ønsker at bruge et it-system til at dokumentere børnenes hverdag – i dag bruges sådanne 

systemer i 31 pct. af dagtilbuddene. 

Hos forældre og det pædagogiske personale er behovet ikke så tydeligt som hos lederne. Eksempelvis foretræk-

ker flertallet af forældrene (69 pct.) mundtlig kommunikation om praktiske ting, mens halvdelen (49 pct.) foretræk-

ker et it-system. Det tyder på, at forældrene generelt er positivt indstillet over for digital kommunikation, men at de 

oplever en grænse for, hvor stor en del af kommunikationen, der kan flyttes over på digitale medier.  

RMC-ICG’s kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet giver et dybere indblik i de behov, der ople-

ves i landets dagtilbud. Kortlægningen peger på, at dagtilbuddene efterspørger en differentieret kommunikations-

løsning med et relativt bredt udvalg af funktioner. De dagtilbud, der er længst fremme på området, bruger bl.a. 

digitale redskaber til ind- og udkrydsning af børn, registrering af planlagt og akut fravær, kalenderføring, fremsen-

delse af beskeder om det enkelte barn, registrering af stamdata og fremvisning af billeder af dagens aktiviteter – 

og flere af caseinstitutionerne udtrykte ønske om, at disse funktioner blev integreret i samme platform.  

Kortlægningen kaster desuden lys over, hvilke udfordringer der opleves at være forbundet med den nuværende 

brug af digitale kommunikations- og dokumentationsredskaber – og hvilke ønsker dagtilbuddene har til fremtidige 

løsninger. Blandt de største barrierer i forhold til brugen af digitale kommunikationsplatforme er, at både forældre 

og personale har en ringe brugeroplevelse – systemerne er ofte inkompatible med mobile enheder og spiller 

dårligt sammen indbyrdes. Dagtilbudsledere og pædagoger efterspørger derfor bedre muligheder for at tilgå sy-

stemerne fra trådløse enheder og stærkere integration mellem forskellige systemer – så man f.eks. let kan uploa-

de billeder/videoer optaget på en tablet i kommunikationsportalen, opdatere alle kalendere ét sted eller integrere 

kommunikationsportalen med en digital info-stander. Desuden efterspørger de systemer, der er fleksible, så man 

ikke er bundet af rigide skabeloner. Forældrene ønsker større brugervenlighed, en nemmere brugerautentificering 

og – hvis de har flere børn i forskellige institutioner – én samlet indgang, der dækker dagtilbud, skole og SFO. 

Bilag E indeholder uddybende oversigtstabeller over brugernes behov. 

3.2 Strategiske behov  

I dette afsnit ser vi på, hvilke brugerbehov der kan udledes af folkeskolereformen, Den fælleskommunale digitali-

seringsstrategi og andre centrale politiske dokumenter.  

3.2.1 Krav der direkte kan udledes af aftale om folkeskolereformen 

I ”Aftale om et fagligt løft af folkeskolen” kobles udviklingen af en ny fælles brugerportal til seks konkrete behov: 

1. Understøtte et tættere samarbejde med forældre 

2. Styrke elevinddragelsen 

3. Facilitere elev-elev-aktiviteter 

4. Understøtte lærernes pædagogiske arbejde (med bl.a. elevernes læring og løbende faglige progression i 

forhold til Fælles Mål) 

5. Understøtte en længere og varieret skoledag 

6. Indeholde eller kobles til en forbedret digital understøttelse af elevplanen. 

Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse (bl.a. afsnit 2.9 i aftaleteksten): Dette stiller krav til, at portalen 

opbygges på en måde, der inspirerer og inviterer forældre og elever til at deltage aktivt – og som gør det nød-

vendigt at bruge portalen. Der er dermed behov for en kommunikationsportal, der bl.a. skal: 

 gøre det nemt at dele viden og enkelt at lægge materialer ud, som kan tilgås i såvel små (elev, lærer, for-

ældre) som store (klasse, skolen, alle forældre, eksterne etc.) rum 

 gøre det muligt at inddrage forældrene i forpligtende samarbejder 

 bygge på personificeret information om eget barn, så indholdet opleves vigtigt af både forældre og elever 

 give forældrene mulighed for at følge yderligere med og kunne understøtte den faglige læring. 
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Aktive elevplaner er et eksempel på et behov, der vil udspringe af dette spor. 

Facilitere elev-elev-aktiviteter: Aftalen fastslår, at brugerportalen skal understøtte elev-elev-aktiviteter. Umid-

delbart må det forventes, at der vil være behov for funktioner, der understøtter, at elever samarbejder om opga-

ver, ligesom der kan være behov for, at eleverne kan organisere sig i virtuelle grupper, hvor de kan debattere, 

udveksle viden, oprette arrangementer osv. Det betyder bl.a., at det skal være nemt at tilgå undervisningsmateria-

le, ligesom det skal være nemt at uploade og dele filer af forskellige formater. Dette flugter også med elevernes 

udtrykte behov, jf. afsnit 3.2.2. 

Understøttelse af pædagogisk arbejde i forhold til Fælles Mål (bl.a. afsnit 2.6 i aftaleteksten). De nye Fælles 

Mål bliver et centralt værktøj i den nye folkeskole. Målene skal forenkles og præciseres, bl.a. med det formål at 

understøtte skoleledernes arbejde med målstyret undervisning og lærernes mulighed for at integrere evaluering i 

planlægningen og gennemførelsen af undervisningen. Arbejdet med de fælles mål og vurderingen af progressio-

nen frem mod disse mål er derfor et behov, der må medtages i udviklingen af brugerportalen. Målingerne må 

kunne bruges i både den konkrete undervisning og i kommunikationen mellem skole og hjem – men de vil også 

være relevante på et aggregeret plan, fx som del af ledelsesinformationsredskabet. Ifølge aftaleteksten skal der 

desuden skabes større sammenhæng mellem Fælles Mål og de individuelle elevplaner – et behov, der også vil 

kunne understøttes digitalt og medtænkes i brugerportalen. I denne sammenhæng bliver det bl.a. centralt at få 

brugt den fælles brugerportal som medie til at formidle viden og forskning om, hvilke pædagogiske tiltag der er 

mest effektfulde i forhold til at arbejde med de Fælles Mål ude på den enkelte skole. 

En længere og mere varieret skoledag (kap 2 i aftaleteksten). Fremtidens skole vil have en længere, mere 

varierende og fleksibel skoledag end tidligere. Men nuværende it-løsninger er i vid udstrækning bygget op om 

logikken om ét fag, én elev, én klasse, én lærer og ét lokale. Der er derfor behov for, at brugerportalen kan un-

derstøtte den nye organisering af undervisningsforløb og aktiviteter. Dette vil være relevant uanset brugerporta-

lens omfang og funktionsportefølje – om den alene bliver et dokumentations-, kommunikations- og refleksions-

værktøj, eller om den ligeledes skal være et planlægningsværktøj. 

Det vil bl.a. betyde, at brugerportalen skal understøtte et tættere samarbejde og en bedre videndeling mellem 

fritidsordninger og skole og internt på skolen mellem de forskellige lærere. 

Digitalisering af elevplanerne (afsnit 4.3 i aftaleteksten). Folkeskolens elevplaner skal videreudvikles, så de 

bedre understøtter systematisk og løbende evaluering og opfølgning. Elevplanen skal skabe større fokus på ud-

viklings- og læringsmål for eleven og udgøre et grundlag for dialogen mellem elev, lærere og forældre. Dette skal 

bl.a. ske ved, at elevplanerne it-understøttes. I udviklingen af brugerportalen er det oplagt at tage de behov, der 

udspringer af digitaliseringen af elevplanen, med i betragtning – hvilket også fremgår af aftaleteksten.  

3.2.2 Krav der indirekte kan udledes af andre dele af folkeskolereformen 

I tillæg til disse behov kan det overvejes, om brugerportalen skal understøtte andre tiltag, der gennemføres som 

led i implementering af folkeskolereformen. Reformen indeholder fx en række styringsmæssige tiltag, der har til 

formål at generere og implementere viden til brug for virkeliggørelsen af reformen. Sandsynligheden for, at disse 

tiltag reelt vil få en effekt, hænger nært sammen med, om de bliver oplevet som meningsfulde af frontmedarbej-

derne, noget der kan styre deres faglige arbejde og gerne gøre arbejdsdagen nemmere. I denne sammenhæng 

kan den fælles brugerportal spille en vigtig rolle som et instrument til at bringe viden ud til frontmedarbejderne og 

frontledelserne på en individuelt tilpasset måde. Her kan særligt fremhæves: 

Integration med vidensportal og ledelsesinformationssystem. Af aftaleteksten fremgår det, at der i tillæg til 

brugerportalen skal udvikles en ny EMU (vidensportal) samt et fælles ledelsesinformationsredskab, herunder en 

digital understøttelse af kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten skal danne grundlag for kommunalbestyrelsens 

dialog med forvaltningen, forvaltningens dialog om kvalitetsudvikling med skolerne og skoleledernes dialog med 

lærerne om elevernes faglige udvikling. Selv om det ikke fremstår som et krav i aftaleteksten, vil det være en klar 

fordel, hvis der skabes relativt direkte kobling mellem de forskellige systemer, især mellem brugerportalen og det 

fælles ledelsesinformationsredskab. På denne måde vil relevant data fra brugerportalen systematisk og automa-

tisk kunne indgå i ledelsesinformationsredskabet. Ligeså vigtigt vil portalen kunne bruges som afsætningskanal 

for den viden, der genereres i ledelsesinformationssystemet.  
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Automatisk opdatering og formidling af resultaterne af trivselsundersøgelser og nationale test (afsnit 2.10 

og 4.1 i aftaleteksten). Folkeskolereformen introducerer obligatoriske indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, 

trivsel, ro og orden, og løbende digitale målinger skal styrke skolernes og kommunernes arbejde med at forbedre 

undervisningsmiljøet. Desuden sker en teknisk omlægning af de nationale test, så de i højere grad kan anvendes 

som et pædagogisk redskab i undervisningen. En vis integration med disse målingsredskaber vil være oplagt – 

eksempelvis kan resultaterne af målingerne automatisk formidles via brugerportalen for at danne grundlag for 

dialog mellem relevante parter (elever, forældre, lærere, skoleledere m.fl.) på de relevante niveauer (elev/lærer, 

elev/lærer/forældre, klasse/lærere, lærer/skoleleder mv.).  

Diagnostiske test og værktøjer til tidlig identifikation af ord- og talblinde elever (afsnit 2.1 i aftaleteksten). 

For at sikre en tidlig opsporing af ord- og talblinde elever lægger folkeskolereformen op til, at der stilles diagnosti-

ske test og værktøjer til rådighed for skolerne. Dette kan muligvis medtænkes i brugerportalen, fx i form af digital 

understøttelse af rådgivning til opfølgende aktiviteter (it-redskaber, særlig undervisning, henvisning til andre tilbud 

mv.) og opsamling på gennemførelsen og resultaterne af disse opfølgende aktiviteter. 

Understøttelse af ”forandringsagenter”: I forbindelse med folkeskolereformen udvikles en funktion med ca. 40 

læringskonsulenter. Det er værd at overveje, om en del af datagrundlaget for dette korps kan komme fra den 

fælles brugerportal, ligesom det er muligt, at portalen kan benyttes som informationskanal for korpsets aktiviteter. 

Andre muligheder for digital understøttelse. Desuden kan portalen med fordel rumme forskellige redskaber, 

som kan vælges til eller fra, og som skolerne kan anvende til at planlægge eller følge op på skoledagen (disse er 

ikke taget med i oversigtsfiguren senere). Eksempelvis: 

 Sammenhæng mellem de enkelte understøttende undervisningsaktiviteter og konkrete fag (kap. 2 i aftale-

teksten) 

 Hvor meget eleverne bevæger sig i løbet af dagen (kap. 2 i aftaleteksten) 

 Planlægning af og deltagelse i faglig fordybelse og lektiehjælp (kap 2. i aftaleteksten) 

 Understøttelse af digital lektiehjælp, fx som fjernundervisning (kap 2. i aftaleteksten) 

 Inddragelse af lokale idræts-, kultur- og foreningsliv (afsnit 2.5 i aftaleteksten). 

3.2.3 Særligt fokus på inklusion 

Reformen indeholder en række visioner for at skabe øget inklusion og dermed mindske andelen af børn, der 

visiteres til specialskole eller forlader folkeskolen uden tilstrækkelige læse- og matematikfærdigheder. 

Det er RMC-ICG’s vurdering på baggrund af dialogen med brugerne og interviews med eksperter, at en fælles 

brugerportal rummer et betydeligt potentiale for at understøtte inklusionsarbejdet i dagtilbud og i folkeskoler på en 

række punkter, som der er evidens for, og som er vigtige for inklusionsindsatsen: 

 Differentieret undervisning: En brugerportal vil kunne øge mulighed for individuelt tilpasset læring i dag-

tilbud og undervisning i folkeskolen. For eksempel vil der være mulighed for at læring foregår flere steder, 

dels i det offentlige rum og dels hjemme.  

 Digital læring: Nogle former for digitale læringsredskaber er velegnede til børn med særlige behov. En 

brugerportal vil kunne bidrage til udbredelsen af disse redskaber. 

 Forældreinvolvering: En brugerportal vil rumme muligheder for at inddrage forældrene mere forpligtende 

og mere aktivt i forhold til at støtte op i hjemmet om barnets faglige og sociale udvikling. Og denne foræl-

dreinvolvering vil i højere grad kunne tilpasses individuelt til forældrenes behov og ressourcer. 

 Forældreinformation: En brugerportal vil give nye muligheder for at kommunikere målrettet med ALLE 

forældre om dagtilbuddets og skolens mål og metoder i arbejdet for at undgå at ekskludere børn – og 

dermed bane vejen for større accept og forståelse blandt forældregruppen. 

 Dokumentation: En brugerportal vil kunne bruges til at formidle billed- og videodokumentation om det 

enkelte barn til brug internt mellem lærere og pædagoger og mellem dagtilbud/skole og hjem, hvilke vil 

kunne bidrage til at øge kvaliteten af den faglige refleksion og dialog om læring og trivsel. 

 Adgang til nyeste viden: Endelig vil en brugerportal kunne bruges til at formidle viden til det pædagogi-

ske personale om, hvilke tiltag der er mest effektfulde i forhold til at undgå eksklusion af børn. 
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 Skolestart: Brugerportalen vil ad flere veje kunne understøtte både forældre, pædagoger og lærere i at 

samarbejde om barnets overgang fra daginstitutionen til skole. 

3.2.4 Pejlemærker særligt fra Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 

I august 2013 udgav KL en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der udpegede pejlemærker for digital kommu-

nikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud. Strategien udspringer af et behov i kommu-

nerne for løsninger, der understøtter kommunikation og videndeling på tværs af hele 0-18 årsområdet. Strategien 

bygger ovenpå eksisterende peljemærker og reformer, herunder Folkeskolereformen og Fremtidens Dagtilbud. 

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi tager afsæt i at kommunerne efterspørger løsninger, der fremmer: 

 Tilrettelæggelsen, organiseringen, opfølgningen og gennemførelsen af tiltag, der optimerer børnenes trivsel, 

udvikling og læring 

 Kommunikationen og videndelingen om børnenes læring, trivsel og udvikling mellem pædagogisk personale, 

mellem skole samt dag-, fritids- og klubtilbud og forældre 

 At kommunikationen mellem skole samt dag-, fritids- og klubtilbud og forældre samt mellem lære-

re/pædagoger og børn foregår i et virtuelt rum 

 At der kan frigøres ressourcer til den primære arbejdsopgave – børns trivsel, udvikling og læring 

 At aktørerne får adgang til de data, der er nødvendige for kommunikation og videndeling 

 Sammenhængen med de øvrige initiativer i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi: læremidler, distribu-

tionskanaler, læringsmål, forskning og demonstrationsskoler 

Disse strategiske behov stemmer i høj grad overens med de behov, der også er blevet identificeret i nærværende 

analyse af brugernes behov.  

Med afsæt i ovenstående behov har KL formuleret en række pejlemærker for brugerportalen (platformen) indenfor 

følgende tre temaer: 

Tema 1: Aktører – Brugerportalen skal som minimum facilitere børn, medarbejdere, ledelse og forældre og kun-

ne understøtte disse aktørgruppers samarbejde og arbejde med elevens/barnets læring, trivsel og progression.  

Tema 2: Processer – Brugerportalen skal sikre en række centrale processer og give mulighed for, at aktører kan 

følge barnets portefølje (f.eks. udviklingsmål), opgaver, test og resultater i et institutions- eller skoleforløb. Derud-

over er det vigtigt, at der er mulighed for at tilgå læremidler, læreplaner, elevplaner for at kunne arbejde systema-

tiske med elevens/barnets progression. Brugerportalen skal skabe mulighed for kommunikation og videndeling på 

tværs af institutioner og kommuner samt mulighed for at understøtte egen refleksion over læringsprocesserne. 

Det er vigtigt, at brugerportalen understøtter folkeskolereform og et fagligt løft i folkeskolen. 

Tema 3: Tekniske forudsætninger – der lægges vægt på, at de digitale løsninger (og brugerportalen) har single 

sign on, understøtter alle platforme, understøtter en åben arkitektur og åbne standarder og er device uafhængigt.  

3.2.5 Krav der udspringer af dagtilbudsloven og strategiske mål for fremtidens dagtilbud 

Også på dagtilbudsområdet kan der af politiske målsætninger og visioner udledes en række behov, som den 

fælles brugerportal skal kunne opfylde. Ifølge dagtilbudsloven skal danske dagtilbud sikre børn et ”fysisk, psykisk 

og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring” (§7, stk. 1). I samarbejde med 

forældre skal dagtilbuddene ”give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling” (stk. 2), lige-

som de skal ”fremme børns læring og udvikling af kompetencer” (stk. 3) og give dem forståelse af forpligtende 

fællesskab og demokrati (stk. 4). Endelig skal dagtilbuddene i samarbejde med forældre og skoler sikre en god og 

sammenhængende overgang til børnenes skolegang (stk. 5).  

Det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene har siden 2004 skullet tage udgangspunkt i pædagogiske læreplaner. 

Læreplanerne skal bekrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for seks temaer (stk. 2) samt de pæda-

gogiske metoder og aktiviteter, der er nødvendige, for at målene kan nås (stk. 3). Lederen af dagtilbuddet er 

ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan udarbejdes, offentliggøres og evalueres mindst hvert andet år, og at 

der i den forbindelse tilvejebringes dokumentation for, hvordan de valgte metoder og aktiviteter bidrager til opfyl-

delsen af målene (§9, stk. 2). Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år drøfte evalueringerne af de pæ-
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dagogiske læreplaner og tage stilling til, om de giver anledning til yderligere handling i relation til udviklingen af 

kommunens dagtilbud (§ 10). 

Derudover har dagtilbuddene siden 2006 skullet gennemføre børnemiljøvurderinger – i dag som en del af lære-

plansarbejdet (§8, stk. 5) – og siden 2007 har der været krav om at gennemføre sprogvurderinger af 3-årige, hvis 

der formodes at være et behov for sprogstimulering (§11). Hvis der på denne baggrund vurderes at være behov 

for sprogunderstøttende aktiviteter, skal barnet gives sprogstimulering (stk. 2 og 3). Barnets forældre skal inddra-

ges i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen, ligesom de skal modtage vejledning i, hvordan de 

selv kan understøtte deres barns sproglige udvikling (stk. 7). 

Flere af de politiske målsætninger, der ligger i de seneste års tiltag på dagtilbudsområdet, afspejles i de pejle-

mærker, som Task Force om Fremtidens Dagtilbud fastsatte i 2012. På baggrund af en gennemgang af dansk og 

international forskning, inddragelse af faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner samt interviews med 

personale, ledere, forældre og forvaltningschefer opstillede Task Forcen fire sigtepunkter for, hvad der skal til for 

at skabe de bedst mulige betingelser børns læring og inklusion i danske dagtilbud: 

1. En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion 

2. Målrettet forældresamarbejde 

3. En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling 

4. Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer.  

På tilsvarende vis opstiller KL i ”Det gode børneliv” (2012) en række udspil inden for syv temaer, der dækker hele 

børneområdet. Af særlig relevans i denne sammenhæng er forslagene om, at der sker en gennemgribende ny-

skabelse af samarbejdet med forældre, så forældrene dagligt inddrages i børnenes hverdag; at de voksne i dag-

tilbud giver alle børn passende udfordringer afstemt efter barnets udviklingstrin; og at dagtilbud organiseres, så 

hver enkelt voksen gør brug af sin faglighed og planlægger læringsforløb med få børn ad gangen. I ”Den fælles-

kommunale digitaliseringsstrategi – 2010-2015” har KL desuden fastsat et mål om, at 90 pct. af landets dagtilbud i 

2015 har flyttet kommunikationen med forældrene over på digitale kanaler. Desuden fremgår det af beskrivelsen 

af projekt ”Digital kommunikation og videndeling”, at KL efterspørger bedre muligheder for videndeling mellem 

forældre og dagtilbud, og at der er behov for løsninger, hvor samarbejde og kommunikation om tilrettelæggelse af 

og opfølgning på børnenes trivsel, udvikling og læring kan samles.  

En brugerportal vil kunne understøtte disse strategiske behov på en række fronter. Først og fremmest vil bruger-

portalen kunne understøtte samarbejdet med og inddragelsen af forældrene. Såfremt brugerportalen skal bidrage 

til at nå dette mål, må den helt overordnet tilbyde forældrene en fleksibel løsning, hvor de kan modtage kommuni-

kation og kommunikere med dagtilbuddene, pædagogerne og andre forældre på tværs af devices – og give nem 

og brugervenlig adgang til både praktiske informationer og viden om dagtilbuddets pædagogiske arbejde. Derud-

over kan brugerportalen understøtte forældreinddragelsen ved at give adgang til at følge barnets udvikling, ek-

sempelvis i form af pædagogisk dokumentation og resultater af sprogvurderinger samt evt. motorikvurderinger og 

individuelle læreplaner. Forældresamarbejdet kan desuden styrkes ved, at forældrene via portalen får adgang til 

vejledning og opfølgning i forbindelse med særlige indsatser såsom sprogstimulering – dette kan også understøt-

te inklusionsarbejdet i dagtilbuddene.  

Brugerportalen kan også møde nogle af de behov, der udspringer af dagtilbudslovens krav om pædagogiske 

læreplaner og sprogvurderinger, pejlemærkernes vision om en styrket evalueringskultur og KL’s udspil om det 

enkelte barns behov som udgangspunkt for den pædagogiske indsats. Det kan eksempelvis ske ved at give det 

pædagogiske personale en indgang til resultater af test og vurderinger for det enkelte barn, ligesom portalen kan 

understøtte arbejdet med pædagogiske læreplaner, herunder planlægning og evaluering. Portalen kan også un-

derstøtte anvendelsen af digitale værktøjer til dokumentation af fx børnenes sprog- eller motoriske færdigheder. 

Dernæst vil brugerportalen kunne bidrage til at samle tilrettelæggelsen af og opfølgningen på børns trivsel, udvik-

ling og læring. Dette stiller krav om, at data kan deles på tværs af aktører, således at både forældre, ledere, pæ-

dagoger og pædagogiske konsulenter i kommunen kan have adgang til opdaterede oplysninger om barnets pro-

gression. I forlængelse heraf kan brugerportalen også spille en rolle i at sikre en god overgang fra dagtilbud til 

skole, sådan som dagtilbudsloven foreskriver. Dette kan ske ved, at portalen understøtter fælles pædagogiske 

forløb mellem dagtilbud og skolens mindre klasser, at der kan deles viden på tværs af dagtilbud og skole, og at 

der er mulighed for at overdrage ”barnets profil”, så viden føres videre i overgangen. 
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Endelig kan pejlemærket om professionelt lederskab tænkes ind i brugerportalen, idet oplysninger indsamlet 

gennem en platform vil kunne indgå som ledelsesinformation i den organisatoriske og ressourcemæssige plan-

lægning i dagtilbuddet. 

3.2.6 Viden om, hvilke faktorer der har særlig effekt på børns læring og trivsel 

I dette afsnit præsenterer vi national og international evidens for, hvilke forhold der bidrager til at øge børns læring 

og trivsel i dagtilbud og skole. Formålet med dette er at vurdere, hvordan udviklingen af en fælles brugerportal 

bedst kan understøtte børns trivsel og læring.  

Den new zealandske uddannelsesforsker John Hattie har foretaget en omfattende metaanalyse af eksisterende 

skoleforskning for at afgøre, hvilke faktorer der mest effektivt bidrager til elevernes læring (Hattie, 2009). Hattie 

konkluderer, at selvrapporterede karakterer/elevforventninger, lærertroværdighed og klassediskussioner samlet 

set er blandt de vigtigste faktorer. En lang liste af forhold inden for forskellige områder – eleven, læreren, hjemmet 

osv. – vises imidlertid at have betydning. Af særlig relevans i forbindelse med en brugerportal er lærerens brug af 

formativ evaluering (dvs. evaluering før og under et læringsforløb), klar kommunikation af succeskriterier for un-

dervisningen samt løbende feedback. I forhold til skolen er det afgørende, at der tilbydes acceleration i undervis-

ningen, sådan at de dygtigste elever udfordres inden for de områder, hvor de er dygtige, og at undervisningen 

engagerer eleverne i hinanden. Endelig, i forhold til hjemmet, er forældreinvolvering en fremmende faktor – og jo 

mere aktivt, forældrene inddrages, des bedre (Hattie, 2009). 

Alle disse faktorer kan, afhængig af hvilken løsning der vælges, understøttes af den fælles brugerportal. Eksem-

pelvis vil en portal kunne skærpe lærernes kommunikation til forældre og elever, åbne et rum for feedback og 

lagring/systematisering af tidligere feedback samt tilbyde værktøjer til fastsættelse af mål og løbende evaluering 

af læringsforløb. Ligeledes vil platformen kunne styrke forældreinddragelsen i elevernes undervisning og hverdag 

og give hurtige elever en indgang til ekstraopgaver.  

På dagtilbudsområdet er lignende faktorer på spil. En nylig gennemgang af forskningsevidens på området kon-

kluderer, at de vigtigste faktorer for læring i dagtilbud er en stimulerende og understøttende barn-voksen-

interaktion og en effektiv og fokuseret brug af læreplaner med udgangspunkt i barnets udvikling (Yoshikawa & 

Weiland, 2013). Et andet review af 95 studier finder, at forældreinvolvering er en afgørende faktor, hvis børns 

tidlige læring skal fremmes (van Voorhis et al, 2013). Væsentlige forudsætninger for at understøtte børns trivsel 

og læring er altså, at der er en løbende dialog mellem pædagoger og forældre. 

En ny forskningskortlægning fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning belyser evidensgrundlaget for 

dagtilbuds betydning for udviklingen af børns skoleparathed. Den konkluderer, at dagtilbud, der er tilknyttet skoler, 

i højere grad understøtter skoleparathed, og at samarbejde mellem dagtilbud og skole, både om enkelte børn og 

om fælles pædagogiske forløb, styrker udviklingen af kognitive og sociale kompetencer (Dyssegaard et al, 

2013a). Det indikerer, at et styrket samarbejde mellem dagtilbud og skole kan styrke børns trivsel og læring. 

En anden forskningskortlægning undersøger, hvilke strategier der bedst sikrer inklusion af elever med særlige 

behov (Dyssegaard & Larsen, 2013b). Den peger på, at inklusion bør indbefatte en tilpasning af pensum, under-

visningsmetoder og evalueringsteknikker. Desuden konkluderes det, at elever med særlige behov har brug for 

tydelige målsætninger for deres faglige og sociale udvikling – og at elevplaner udarbejdet af lærerne, forældrene 

eller eleverne selv giver god effekt. Endelig viser kortlægningen, at tiltag, der er målrettet elever med ADHD eller 

socio-emotionelle vanskeligheder, er mest effektive, når lærerne har kendskab til evidensbaserede undervis-

ningsmetoder, når der er tæt kontakt mellem elever og lærer, og når eleverne benytter sig af metoder, hvor ele-

ven lærer at monitorere og evaluere sin egen adfærd (Dyssegaard & Larsen, 2013b).  

Disse forskningsresultater kan medtages i udviklingen af en fælles brugerportal. I særdeleshed kan den individu-

elle elevindgang til brugerportalen gøre det muligt at differentiere undervisningen i forhold til elever med særlige 

behov, ligesom eleverne kan have direkte adgang til deres målsætninger. Portalen kan også understøtte en øget 

inddragelse af eleverne selv i målformulering og evaluering af deres adfærd. Og endelig kan portalen åbne et 

fortroligt rum for dialog og sparring, hvilket kan styrke kontakten mellem elever og lærere. 
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Antal skoler der bruger 
SkoleIntra i dag: 
 
2175 / LærerIntra  
2015 / SkolePorten  
1956 / ElevIntra  
1885 / ForældreIntra 
1001 / InfoKiosk  

Kilde: Skoleporten 20.2 2014 

 

4. Markedsanalyse 

Formålet med markedsanalysen er at afdække, hvor og hvordan leverandører af systemer til dagtilbuds- og sko-

leområdet kan indgå i en kommende portal – og hvordan det samlede portalkoncept bedst muligt udnytter dyna-

mikken og konkurrencen i det internationale og nationale marked. 

Markedsundersøgelsen er gennemført ved, at vi har identificeret i 77 leverandører og udvalgt 25 leverandører til 

interviews, hvoraf der er gennemført interviews med 22. Leverandørgruppen dækker både store og små leveran-

dører, leverandører af platforme, komponenter og læringssystemer samt leverandører, der repræsenterer interna-

tionalt brugte platforme. Endelig dækker leverandørerne både dagtilbudsområdet og skoleområdet. 

4.1 Overblik over det nationale marked 

Alle folkeskoler vurderes i dag at have en eller anden form for kommunikationsplatform med forældre- og elevad-

gang og en række administrative værktøjer. 

Det danske marked for løsninger til skoler og daginstitutioner har i mange år været domineret af 

SkoleIntra, som har været privat ejet, men udbudt og serviceret af UNI-C. SkoleIntra har opnået en 

meget dominerende stilling i de danske skoler og består af en række selvstændige moduler. Evalu-

ering2 af SkoleIntra i foråret 2013 viser, at den nuværende platform ikke er egnet til videreudvikling, 

men at en tilsvarende funktion i stort omfang vil kunne baseres på standard CMS-systemer. Dette 

ses også i markedet, hvor løsninger med tilsvarende sigte baseres på moderne standardplatforme. 

Ved siden af denne løsning har andre leverandører haft en væsentlig mindre del af markedet for 

portaler, der har relevans for elever og forældre, men nogle af disse bruges i stort omfang i andre 

dele af uddannelsessektoren i Danmark og internationalt.  

På dagtilbudsområdet findes færre løsninger end til skoleområdet, og markedet domineres af platformløsninger 

som BørneIntra og Tabulex. Platformenes fokus er primært redskaber til ind- og udkrydsning og registrering af 

børnenes aftaler samt dialog mellem forældre og personale. Der eksisterer dog enkelte platforme til leg og læring, 

der retter sig mod dagtilbudsområdet. Infoba giver fx mulighed for at udarbejde digitale pædagogiske læreplaner, 

mens forlaget MC Nordic leverer pædagogisk materiale rettet mod de mindste som en del af deres læringsplat-

form.  

Der er ved siden af disse portaler udviklet mange mindre, men relevante komponenter, dvs. løsninger der opfyl-

der mere specialiserede behov knyttet til børnenes udvikling og læring eller til håndtering af klasser og undervis-

ning. Det er fx særlige programmer til støtte for ordblinde, lektiestøtte med videoinstruktion og chat, videoproduk-

tion og lignende. 

I øjeblikket ses en meget betydelig udvikling inden for digitale læremidler og virtuelle læringsmiljøer. På området 

for digitale læringsmidler har udviklingen været præget af store forlag, som har digitaliseret deres tidligere papir-

baserede læremidler i deres egne universer. Andre leverandører har fra starten alene arbejdet med brug af digita-

le medier og med afsæt i principper om at kunne integrere med mange andre systemer.  

Flere og flere leverandører har i dag koncentreret sig om digitale læremidler, som enten dækker et helt årgangs-

opdelt undervisningsforløb eller understøtter arbejdet med forskellige temaer på tværs af årgange. På dagtilbuds-

området ses også systemer som Infoba og Slagplan, som inddrager leg og læremidler samt kommunikation med 

forældre.  

                                                           

 

 

 

2 Kilde: Intern analyse af SkoleIntra v. Devoteam, maj 2013. 
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Endelig udvikles i disse år systemer, som understøtter lærerens årsplanlægning i de enkelte fag og klassetrin 

eller pædagogernes udviklingsarbejde med børnene eller stuer. Arbejdet med elevplaner har givet anledning til en 

række produkter, der understøtter lærerne i at sætte mål for den enkelte elev med udgangspunkt i de faglige 

trinmål. Disse understøtter dog i det store og hele ikke den konkrete planlægning og afvikling af årets læringsfor-

løb. 

Dette understøttes derimod af en anden type applikationer, hvor læreren eller pædagogen arbejder med at tilret-

telægge de konkrete læringsforløb for en periode i læringsplatforme, som giver adgang til digitale læremidler. Ved 

hjælp af aftaler med leverandører og forlag kan lærer eller pædagog aktivere et læringsforløb, og herefter kan 

barnet gå ind og finde ugens læreplan og dermed få adgang til de relevante digitale læremidler. 

På dette felt tager danske institutioner i stigende grad internationale produkter i brug (især på de videregående 

uddannelser), dels fra dedikerede leverandører af læringsforløb og dels fra firmaer, der bygger oven på en meget 

internationalt udbredt open source-platform3. Tendensen i markedet er, at hovedparten af leverandørerne oriente-

rer sig mod, at deres produkter kan integreres med andre løsninger, således at underviserne kan tilrettelægge et 

samlet læringsforløb med indhold fra flere leverandører. Er brugt hos nogle foregangsskoler – men har ikke stor 

udbredelse i dag.  

I nedenstående tabel vises en indikation af, hvor vægten af produkter ligger hos de undersøgte leverandører. 

Tabel 9. Funktionsområder dækket af produkter 

4.2 Markedsinitiativer med konsekvens for en fælles brugerportal  

4.2.1 Leverandørernes vurdering af markedet i dag 

De portalløsninger, der i dag benyttes i folkeskolen, vurderes generelt af markedet som meget administrativt 

rettede og i mindre grad rettet mod de områder, hvor efterspørgslen og markedsudviklingen sker.  

Det opleves af markedsaktørerne som problematisk, idet den dominerende centrale løsning på den ene side ikke 

har været tidssvarende, samtidig med at de har været så dominerende i kraft af aftalen med UNI-C at det har lagt 

en dæmper på nye markedsløsninger. Nye leverandører har også oplevet, at det har været svært at integrere til 

denne løsning. 

Flere leverandører peger på, at der med salget af SkoleIntra og afkobling til UNI-C let kan opstå et privat de facto-

monopol, men også, at de er parate til at tage udfordringen op. 

Hovedparten vurderer, at ingen leverandører kan være gode til alt, og ingen kan mestre alle områder, og at mar-

kedsdynamikken derfor går i retning af de forskellige løsninger baseres på samspil med andre løsninger.  

Udenlandske aktører er langt på området og repræsenterer meget store investeringer i produkter, som anvendes i 

mange lande. De vil med det rigtige setup styrke markedet og vil kunne levere både store, samlede platforme 

samt enkeltkomponenter. Blandt de respektive leverandører spores en stor investeringsvillighed, baseret på det 

vindue de ser for at kunne komme ind på markedet i de kommende år. 

                                                           

 

 

 

3 Processen med at planægge lærende aktiviteter, brug af læremidler, stille opgaver undervejs og tilrette en afsluttende prøver er i det 

store hele den sammen på tværs af uddannelsestrin, uanset at indholdet i læringsforløbene er meget forskelligt. 

 

Læring Kommunikation Test Prøver Rapportering Administration Infrastruktur 

52 61 31 29 48 41 13 
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4.2.2 Leverandørernes tilgang til markedet 

Flertallet af leverandører udvikler løsninger i tæt samspil med kunder/brugere, og det er karakteristisk for næsten 

alle, at der hele tiden kommer nye, forbedrede versioner af systemerne drevet af ønsker fra kunder og nye tekno-

logiske muligheder og krav.  

De fleste leverandører søger at understøtte de mest moderne teknologiske platforme og markedstrend, herunder 

at levere brugerflader til tablets og smartphones og med brug af mashups eller dashboards, der sammenstiller 

informationer fra forskellige kilder på en overskuelig måde. Der er ikke fasttømrede standarder for, hvordan de 

forskellige leverandører skal integrere deres produkter, så integrationer aftales typiske bilateralt fra gang til gang 

på basis af markedsnormer på det respektive område. 

Givet den store dynamik i markedet syntes det oplagt at åbne for konkurrerende produkter med samme funktio-

nelle opgave, hvor disse typisk er standardsystemer, som udvikles til en meget stor kreds og ofte internationalt. 

Kunden bør let kunne udskifte komponenter, hvis et bedre produkt blive tilbudt. Mange leverandører anbefaler, at 

det offentlige sætter standarder for udveksling af informationer, så dette bliver muligt. Flere anbefaler også, at det 

offentlige stimulerer markedet gennem at definere nogle minimumskrav, der sikrer institutionen, men samtidig 

tillader både små og store leverandører at spille ind på et marked af en størrelse, hvor leverandøren kan se reali-

stiske indtjeningsmuligheder. 

Fordi udviklingen går så hurtigt, og behovene ikke kan identificeres og fastlægges i detaljer på forhånd, efterspør-

ges der muligheder for at udvikle en app store rettet mod hele sektoren med mulighed for at teste beta-versioner. 

Beslutning om indkøb foretages i stort omfang på den enkelte skole men der opleves en bevægelse mod, at 

kommunerne i højere grad indkøber samlet for skolerne. Afregning foregår efter mange forskellige modeller, men 

ofte betales et fast beløb pr. barn/elev pr. år, for at en skole eller et dagtilbud kan få ubegrænset adgang til en 

samling af læremidler. De administrative systemer afregnes tilsvarende efter størrelser. 

4.2.3 Leverandørernes perspektiver på fremtidige brugerbehov 

Leverandørens vurderer, at modenheden til at arbejde med digitale løsninger i skoler og dagtilbud varierer meget 

betydeligt – en variation der ikke kan forbindes til den enkelte kommunes modenhed, men i højere grad den en-

kelte institutions tilgang.  

Et forsimplet billede er, at 80 % af kunderne er passive eller afventende, så længe det fungerer nogenlunde, 

mens 20 % aktivt vil udvikle og trække sektoren frem på digitaliseringsfronten.  

Leverandørerne er typisk i tæt kontakt med kunderne, og erfaringen herfra er bl.a., at bruger og kunder ikke på 

forhånd ved, hvad de har brug for – de skal præsenteres for mulighederne for at se behovet.  

Det opleves også, at undervisere kan være meget konservative mht. digitale værktøjer, og flere har peget på 

behov for en udvikling af kompetencerne hos underviserne, før potentialerne i digitale værktøjer for alvor kan 

frigøres. 

 

4.3 Internationale erfaringer  

4.3.1 Alle har erfaringer med former for brugerportal for elever og forældre 

De undersøgte lande har alle implementeret former for dialogplatforme, som skal understøtte skolerne, men med 

noget forskellige fokusområder: 

I Finland er platformen ”WILMA”, der giver et samlet log-in til informationer, redskaber og services til at understøt-

te ”helhedsskolen”, den mest udbredte blandt grundskolerne, selv om der findes nyere platforme. WILMA funge-

rer som en kommunikationsplatform mellem børn, skole og forældre, hvor de kan dele viden og samarbejde om 

børnenes progression. Med udgangspunkt i forskellige brugerroller (forældre, børn, lærere, personale etc.) kan 

den enkelte skole styre, hvilket indhold der kan tilgås af hvem. Forældreinddragelse og styrket videndeling mel-



  

31 

 

lem lærere og forældre er i centrum, og der er eksempler på, at eleverne har været utilfredse med lærernes mu-

lighed for at dele erfaringer om adfærd og opførsel. 

I Singapore tilbydes ingen samlet offentlig løsning, men derimod en række konkurrerende LMS produkter med 

forskellige redskaber til undervisningen og til den daglige dialog mellem elev og lærere. De fælles offentlige løs-

ninger er henvendt til lærere og administrativt personale. Med portalen ”OPAL” kan landets lærere og forskere 

dele viden og tilgå undervisningsmateriale og ressourcer. Man tilbyder desuden skolerne School Cockpit, en 

integreret platform til håndtering af administrative- og undervisningsrelaterede arbejdsprocesser så som lektions-

planlægning, statistik over fremmøde samt evaluering af resultater, evaluering og progression. Man har dog pla-

ner om at lancere en portal, der giver landets elever én samlet adgang til relevant materiale og muligheden for at 

dele viden på tværs af skolerne. 

Som led i Sydkoreas Future Schools 2013-program står staten bag nationale standardplatforme, der er henvendt 

til grundskolen og giver adgang til undervisningsredskaber og -materiale samt mulighed for gruppedannelse, e-

learning, videndeling og dialog. Som led i Sydkoreas Future Schools 2030-program står KERIS (Korea Education 

and Research Information Service) bag nationale standardplatforme såsom EDUNET, der giver adgang til under-

visningsmateriale og -redskaber samt muliggør gruppedannelse og dialog.  

4.3.2 Forskellige markedstilgange 

I Finland indkøbes læringsplatforme typisk kommunalt, mens det i Singapore er op til den enkelte skoleledelse at 

vælge den rette leverandør. Selv om markedet tæller mange aktører, har 70 % af Singapores grundskoler imple-

menteret MC Online’s Learning Management platform. EDUNET giver alle sydkoreanere gratis adgang til et fæl-

les læringsmiljø, hvor redskaber og services kan tilgås.  

RMC-ICG vurderer: 

 Langt de fleste skoler i caselandene arbejder med læringsplatforme og det enkelte barns progression er i 

stigende grad i centrum. Der kan derfor forventes en stærk udvikling i markedsløsninger på disse områder. 

 Generelt lægges der op til mere samarbejde og dialog mellem børn, lærere og forældre. Markedsudviklingen 

vil derfor også ske på disse områder. 

 De tre cases viser en trend hen imod mere samarbejde – både på tværs af skoler og lande og internationale 

netværk for at fremme innovation på området. På sigt forventes en endnu større udbredelse af gode løsnin-

ger, og at overvejelser om tværgående samarbejdsfokus i højere grad vil blive et fremtidigt brugerkrav.  

4.4 Match mellem behov og eksisterende løsninger  

Vi har set på de overordnede behov for at fremme barnets trivsel og læring og forældreinddragelse, der følger af 

reformer på folkeskole- og dagtilbudsområdet og på de konkrete behov, der er udtrykt af børn/elever, forældre, 

undervisere og pædagoger samt fagligt personale. Behov er i dette afsnit vurderet i forhold til de overordnede 

funktioner, som på nuværende tidspunkt forventes at være centrale for at indfri disse behov og de kapaciteter der 

er i markedet for at håndtere dem. 

Formålet er at identificere, hvilke behov der vil kunne håndteres helt eller delvist ved anskaffelse af markedsløs-

ninger på kort sigt frem mod den forventede lancering i skoleåret 2016/17, samt hvilke behov der evt. kræver 

yderligere udvikling. 

4.4.1 Politiske mål med brugerportalen og overordnede behov  

Som det fremgår af tabellen nedenfor, er der på alle områder nogle løsninger på de respektive områder, som helt 

eller delvist vil kunne indfri de skitserede behov. Det har ligget uden for denne analyses scope at analysere en-

keltprodukters funktion. Indtrykket fra markedsanalysen er, at leverandørerne generelt har taget nogle skridt på 

alle de funktionelle områder, men også at der er mange planer/ideer, som afspejler, at det er produkter under 

modning.  
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Markedsløsninger omfatter både systemer, der er rettet mod kerneopgaven knyttet til det enkelte barns hverdag i 

dagtilbud eller skole, og systemer, der understøtter planlægning, kommunikation og rapportering. Der er mange 

eksempler på digitale lærings- og dialogværktøjer, som umiddelbart vil kunne løse hele eller store dele af de 

funktionelle behov og understøtte hverdagen for børnene, men ikke umiddelbart løsninger som skaber samlet 

overblik og let adgang på tværs af mange informationskilder. En af manglerne er muligheden for at tilbyde flere 

rollebaserede brugerindgange. Der er inden for dagtilbudsområdet udviklet løsninger til forældre-login, men de er 

begrænset til enkelte leverandørers platforme. Markedet har generelt en forholdsvis høj modenhed på de områ-

der, der ligger i den funktionelle ende rettet mod børnenes dagligdag i skole eller dagtilbud i henseende til løsnin-

ger, som i dag anvendes på mange skoler og dagtilbud både i Danmark og i stor udstrækning internationalt. Disse 

er suppleret med leverandører af mere specialiserede digitale løsninger til fx støtte for læseindlæring til børn med 

særlige problemer, sprogstimulering, videoproduktion og meget mere. Mange mindre, men specialiserede leve-

randører vil kunne levere særlige løsninger på disse områder 

 

Tabel 10. Grundlæggende funktion i forhold til politiske mål og eksisterende løsninger. Bemærk at ”Type af funk-

tion” og ”Grundliggende funktioner” er resultater fra behovsanalysen. 

Politiske mål  
Type af  
funktion 

Grundlæggende funktioner 
Eksempler på eksisterende 
løsninger 

Tættere samarbejde med 
forældre (skole) 

Styrket elevinddragelse 
(skole) 

Målrettet forældresamar-
bejde (daginstitution) 

 Kommunikation • Gruppeinformation 
• Mailbesked/systemer 
• Pull/push funktioner 
• Chatfunktioner, Skype, Face-

time etc. 
• Forum 
• Blogs 

Typisk samlede løsninger som: 

Generelle samarbejdsplatforme 
fra Microsoft, IBM, Blackboard, 
Open Source m.fl. 

Dedikerede samarbejdsplatforme 
til uddannelsesinstitutioner fra 
CGI, Datasign, Capsula, 
Meebook, Fronter, Blackboard 
Learn, KMD Education.  

Samarbejdsfunktion i intranet til 
skoler og daginstitutioner (KMD, 
IST-Tabulex, SkoleIntra, Infoba, 
Blackboard Learn) 

En længere og varieret 
skoledag (skole) 

Målrettet forældresamar-
bejde (daginstitution) 

 Information • Årskalender/skema/ugeplan 
• Digital opslagstavle 
• Nyhedsbreve 
• Gruppeinformation 

Elev-til-elev-aktiviteter 
(skole) 

Målrettet forældresamar-
bejde (daginstitution) 

 Videndeling • Gruppekommunikation 
• Dannelse af faggrupper og 

netværk 
• Fildeling også over 500kb 
• Tags (f.eks. #) 

• Deling på sociale medier   

 

Lærernes pædagogiske 
arbejde med blandt andet 
elevernes læring og lø-
bende faglige progression i 
forhold til Fælles Mål 
(skole) 

En forbedret digital under-
støttelse af elevplaner 
(skole) 

Et tættere samarbejde 
med forældre om elever-
nes faglige progression 
(skole) 

En reflekteret og tilrettelagt 
pædagogisk praksis med 
fokus på læring og inklusi-
on (daginstitution) 

 Fagligt arbej-
de/udvikling 

• Elevplan/pædagogisk handle-
plan 

• Dynamisk opgaveløsning/test 
• Portefølje af hvad barnet har 

udrettet og lært gennem læ-
ringsforløbet, detaljeret uge for 
uge  

• Blogs/debatter/indlæg 

Elevplaner (KMD, Capsula, Clio 
Online, MitGyldendal, Conexus, 
KMD Education) 

Læringsplatforme (ItsLearning, 
Moodle (flere leverandører), Black-
board, KMD Eduation, IST-Tabulex, 
Infoba, Fronter, Capsula, Clio 
Online, MitGyldendal, Conexus, 
Meebook) 

Digitale læremidler (Gyldendal, 
Alina, Clio Online, Lær IT, Aros IT, 
Restudy, Condidact, MV Nordic, 
m.fl.). 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://njfplc.skoleblogs.dk/2014/02/06/meteoerne-og-maanerne-droemmer-om-fremtidens-online-brugeportal/&t=Meteoerne og Månerne drømmer om fremtidens Online Brugerportal
http://twitter.com/home?status=Meteoerne og Månerne drømmer om fremtidens Online Brugerportal http://njfplc.skoleblogs.dk/2014/02/06/meteoerne-og-maanerne-droemmer-om-fremtidens-online-brugeportal/
http://www.youtube.com/user/rambollgroup
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En forbedret digital under-
støttelse af elevplaner 
(skole) 

En reflekteret og tilrettelagt 
pædagogisk praksis med 
fokus på læring og inklusi-
on (daginstitution) 

 Administration • Fraværsregistrering 
• Testresultater (f.eks. nationale 

test, sprogtest) 
• Læringsresultater og progressi-

on 
• Dataudtræk og statistik 

Læringsplatforme (ItsLearning, 
Moodle, Blackboard, KMD Eduation, 
IST-Tabulex, Infoba, Fronter, Cap-
sula, Clio Online, Datasign) 

Digital test- og prøvehåndtering fra 
Uniwise (WISEflow).  

Learning Intelligence (ItsLearning, 
KMD-education, Clio Online, Uni-
wise, Conexus, Fronter) 

Predictive Analysis (IBM) 

I de seneste år har der været en meget betydelig udvikling af systemer rettet mod elevernes konkrete læring og 

opfølgning på progression, dagligdag i dagtilbud og skole, kommunikation og forældreinddragelse, der er kortlagt 

som behov. Med henblik på det faglige arbejde ses mange produkter inden for digitale læremidler, læringsplat-

forme og redskaber til elev- og undervisningsplaner. Selv om LMS-platforme har vundet bred udbredelse på in-

ternationalt plan, er brugen stadig begrænset til danske frontløberskoler, og der er endnu ikke en modnet funktion 

til at give et samlet overblik over barnets progression på tværs af forløb. 

En af de centrale udviklingstrends i både dagtilbud og skoler er, at nye devices som tablets og smartphones ind-

drages i leg og læring samt kommunikation mellem de mange aktører. Det understøttes af tilgangen BYOD(Bring 

Your Own Device) bliver stadig mere udbredt, hvilket betyder, at de digitale tilbud, der stilles til rådighed for fx 

børn/elever og forældre, skal kunne håndteres på så mange platforme som muligt. 

Undersøgelsen viser, at langt de fleste produkter i dag udvikles til at alle gængse platforme eller er på vej til at 

blive det. De produkter, som ikke planlægges tilbud på fx tablet- eller smartphone-platforme angives af leverandø-

rerne typisk at være produkter, som i deres natur ikke er egnet hertil. Enkelte leverandører angiver, at selv om de 

tilbyder systemer på alle platforme, kan den faktiske efterspørgsel og brug på fx en smartphone-platform være 

meget lille, fx fordi skærmen er så lille. Som eksempel kan anføres, at systemer til understøttelse af viden om 

grundstofferne ikke er så relevant på en smartphone, mens et opslagsværk om fugle kan være meget relevant på 

smartphones, som medbringes i naturen. 

Tabel 11. Device-kompatibilitet 

 Kan nu < 12 mdr. < 24 mdr. Nej 

Kan jeres applikation betjenes gennem en standardbrowser på 
PC, på Mac?  

95 % 5 % 0 % 0 % 

Kan jeres applikation betjenes gennem en tablet fra Apple (iPad), 
fra Samsung o.l. (Android), fra Nokia (Windows)? 

76 % 10 % 0 % 14 % 

Kan jeres applikation betjenes gennem en smartphone Apple 
(iPhone), Samsung o.l. (Android), fra Nokia (Windows)?  

67 % 19 % 0 % 14 % 

Typisk anføres, at børn i dagtilbud og de mindste klasser typisk har stor glæde af tablets, mens de ældre elever, 

som selv producerer og redigerer meget stof, oftest har brug for at anvende en pc-platform. Smartphones kan 

bruges ift. de større elever samt i kommunikationen med forældre. 

4.4.2 Markedsmodenhed i forhold til samspil med systemer på området 

Leverandørerne har peget meget entydigt på, at et godt samspil mellem forskellige leverandørers produkter er 

stadig mere efterspurgt af kunderne og vil være stadig mere nødvendigt for at kunne understøtte de komplekse 

krav i dagtilbud og skoler. 

Leverandørerne udvikler alle integrationer til andre produkter, og de vurderer, at det vil blive stadig vigtigere for at 

kunne tilbyde kunderne en effektiv og værdiskabende løsning. De mest moderne produkters brugerflader bygger 

på mashup, hvor mange forskellige systemer og informationskilder integreres, mens nogle af de etablerede sy-

stemer har mere traditionelle snitflader som data- og fildeling. 
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Markedet udvikler i øvrigt i meget stort omfang webbaserede løsninger og satser på at levere systemer som en 

webservice til både dagtilbud, skoler, elever og forældre, hvor leverandøren står for central understøttelse og 

undgår, at den enkelte skole/institution skal hoste og supportere løsningen. Det gælder både de store integrerede 

løsninger og små specialprodukter. 

I det følgende gennemgås markedets vurdering af centrale samspilsfunktioner som login og rettigheder, kommu-

nikation mellem systemer og videregivelse af data.  

 

A. Login og adgangsrettigheder 

Det vurderes, at den adgangsplatform, der er etableret i UNI-C i form af UNI-Login, har stor nytteværdi og gerne 

ses udvidet, så den også kan indeholde fx forældreroller. Opgaven med at tilvejebringe en sikkerhedsløsning 

opleves som meget vigtig for oplevelsen af et sammenhængende digitalt univers for elever og forældre. Det efter-

lyses, at det fremover ikke er SkoleIntra, der skal opsamle og registrere rettigheder på tværs, men en offentlig 

tjeneste. 

Leverandørerne ønsker således i meget stor udstrækning et centralt og offentligt styret UNI-Login eller tilsvaren-

de, dog udvidet med bedre support til forældrelogin. 

Som det fremgår af Tabel 12, har næsten alle leverandører inden for både skole- og dagtilbudsområdet udviklet 

login til UNI-Login. Mange leverandører tilbyder dog også andre former for login. Dette skyldes bl.a., at ikke alle 

brugergrupper – fx forældre – kan tildeles et UNI-Login.  

En fjerdedel af de adspurgte leverandører har udviklet login-mulighed via det fællesoffentlige NemID, men det er 

meget få kunder, der har efterspurgt en sådan funktion. De øvrige leverandører vil i stor udstrækning være i stand 

til at etablere en sådan adgang inden for 1-2 år, hvis markedet efterspørger en sådan.  

Tabel 12. Login og adgangskontrol 

Login og adgangskontrol Kan nu < 12 mdr. < 24 mdr. Nej 

Modtage login-akkreditiver (identitet og rettigheder) fra Uni-Login? 87 %  9 % 0 %  4 % 

Modtage login-akkreditiver via den offentlige standard for brugerstyring? 32 % 45 % 14 % 9 % 

 

B. Kommunikation med andre systemer og platforme 

Leverandørerne har typisk implementeret forskellige markedsledende standarder inden for deres respektive fag-

områder. I nogle tilfælde er det dog kun én dominerede aktør på markedet, der har kunnet fastsætte sine fore-

trukne standarder. I de fleste andre tilfælde aftales løsninger bilateralt, når behovet opstår.  

Der er behov for at hente planlægningsinformationer fra fx skemasystemer, klasse/holdlister, kalendere, adgangs-

rettigheder samt faglige informationer fra fx digitale læringssystemer og læremidler, test og prøver. 

Generelt vurderer leverandørerne, at de standardrammer, som findes i dag, ikke er så modne, at de umiddelbart 

kan adopteres, men at de lægges til grund for tilpasning til det konkrete behov.  

En del leverandører angiver, at de ikke understøtter disse kommunikationsformer, som det fremgår af nedenstå-

ende Tabel 13. Ud fra de gennemførte interviews vurderes, primært fordi det ikke er relevant for deres produkter. 

I forbindelse med kommunikation mellem systemerne anfører flere i øvrigt, at det er nødvendigt at differentiere 

kravene til integrationer med hensyn til pålidelighed i forhold til dataoverførsel.  

Tabel 13. Systemkommunikation 

Systemkommunikation 
Kan 
nu 

< 12 
mdr. 

< 24 
mdr. 

Nej 

Kommunikere med portal/collaboration platformen via synkron integration OIOREST 
webservices 

48 % 29 % 5 % 
19 
% 
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Kommunikere med portal/collaboration platformen via andre standarder for synkron 
integration?  

13 % 33 % 7 % 
47 
% 

Kommunikere med portal/collaboration platformen via den offentlige standard for 
synkron integration OWSA model T webservices? 

23 % 32 % 9 % 
36 
% 

Kommunikere med portal/collaboration platformen via den offentlige standard for 
asynkron integration OIO RASP webservices 

15 % 40 % 10 % 
35 
% 

Kommunikere med portal/collaboration platformen via andre standarder for asynkron 
integration? 

43 % 24 % 5 % 
29 
% 

 

C. Videregivelse af resultater til andre systemer 

At hente og videregive data fra andre systemer er særlig vigtigt for de systemer, som f.eks. vil samle planlægning 

fra mange kilder som fx registrering af tilstedeværelse i skoler, komme-gå-tider i dagtilbud, opsamle resultater på 

tværs af læremidler eller opsamle elevernes produkter i portfolier. På nogle områder er det et krav på området, at 

der afleveres fx prøveresultater til et centralt system. 

Leverandørernes vurderinger, som er opsamlet i nedenstående Tabel 14 indikerer, at en del leverandører er 

begyndt at etablere sådanne udvekslinger, og et tilsvarende antal forventer at gøre det inden for de næste 24 

måneder. Der skal gøres opmærksom på, at de, der har svaret nej, typisk ikke mener, at det er relevant for deres 

produkt. 

Tabel 14. Dele produkter og filer 

Dele produkter og filer Kan nu < 12 mdr. < 24 mdr. Nej 

Aflevere elevproduceret materiale indlejret i XML til en elevmappe- 
komponent? 

39 % 17 % 11 % 33 % 

Aflevere test- eller prøveresultater indlejret i XML til andre komponenter? 45 % 15 % 10 % 30 % 

Aflevere mediefiler indlejret i XML til andre komponenter? 50 % 20 % 10 % 20 % 

Aflevere eller modtage forretningsobjekter (fx fraværsregistrering, skema, o. 
lign.) i XML til andre komponenter? 

47 % 26 % 11 % 16 % 

4.4.3 Leverandørernes anbefalinger 

Markedet for løsninger til undervisningssektoren er generelt modnet meget, og der arbejdes globalt på at udvikle 

løsninger. For at kunne drage nytte af denne udvikling er markedsaktørerne i analysen blevet bedt om at give 

deres bud på, hvordan de ønskede mål med brugerportalinitiativet bedst kan opnås. 

Nedenfor er anført leverandøranbefalinger, som kommer fra mindst to leverandører: 

A. Det er vigtigt, at ministeriet og kommunerne melder ud, hvilke rammer og standarder der ønskes fulgt. 

B. Generelt lægger leverandører meget vægt på, at det vil øge kvaliteten og reducere omkostningerne i kom-

mende løsninger til dagtilbuds- og skoleområdet, at de inddrages og høres i forbindelse med fastlæggelse af 

fx standarder eller integrationsprincipper, og at det ikke kun er de største leverandører, der inviteres til at del-

tage. 

C. Den didaktiske og pædagogiske udvikling kan understøttes gennem aktivitetsregistrering af læringsforløb og 

brugen af læremidler. 

D. Mange anbefaler at tænke på en fokuseret portal med de højest prioriterede elementer. 

E. Som med øvrige systemer anbefales det, at man ikke forsøger at kravspecificere alt fra start. 

F. Der er generelt tilslutning til, at det offentlige bør udstikke retningslinjer og stille krav og lade marked løbende 

komme med konkurrerende løsninger. 
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G. De mange parter på området kan næppe af sig selv blive enige om udvekslingsstandarder – derfor er der 

behov for en vis central governance. 

H. Tænke i model som app store, hvor leverandører, der lever op til krav om udveksling m.m., til gengæld får 

produktet udstillet. 

I. Overvej, om det er vigtigt, at løsningen er ens på fx kommuneniveau <> løbende udvikling i tæt samspil med 

brugerne. 

J. Udbredelse kræver en særlig indsats. Der er stor inerti på kundesiden, og det vil kræve en stærk udmelding 

at flytte dem, der ikke er i front. 

K. De centralt fastsatte faglige mål og rammer kan formidles digital, ved at de faglige trinmål lægges ind i de 

skabeloner for læringsforløb og elevplaner som lærerene arbejder med på læringsplatformene.  

L. Med højere ambitionsniveau og ønske om, at elever, lærere og forældre anvender portalen også uden for 

skoletid, øges krav til support og 24/7-tilgængelighed, beskyttelse mod hacking m.m. Det taler for en drifts-

model, hvor løsninger afvikles som services fra central hosting.  

4.5 Styringsmæssige observationer i forhold til markedsinddragelse 

Leverandørerne peger på, at det er nødvendigt, at der fra det offentliges side udstikkes retningslinjer på en række 

områder, for at markedet kan agere optimalt, og at markedsdynamikken kan komme den offentlige sektor til gode. 

4.5.1 Sikre sammenhæng 

For de fælles ressourcer, som leverandørerne skal trække på eller aflevere data til, efterspørges officielle stan-

darder, som dels vil reducere leverandørernes udviklingsomkostninger, dels understøtte et velfungerende og 

sammenhængende univers for brugerne.Leverandørerne angiver, at man ved at regulere anbefalede standarder 

vil kunne opnå betydelig effekt. Dog påpeges, at det næppe vil være hensigtsmæssigt at udarbejde særlige natio-

nale standarder på områder, som i forvejen er dækket af internationale de facto-standarder, og at det er afgøren-

de for standardernes succes, at branchen inddrages. 

4.5.2 Markedsinddragelse 

Opgørelsen af produkter rettet mod forskellige funktionelle behov viser, at de mange funktionsbehov under alle 

omstændigheder vil skulle dækkes af flere produkter og leverandører. 

Leverandørerne anbefaler, at der ikke udarbejdes store kravspecifikationer på forhånd, men at man i videst muligt 

omfang efterspørger overordnede funktioner, herunder udvekslingskrav, og lader marked byde ind med forskelli-

ge former for løsninger: 

 Fordelene ved en sådan tilgang vil være, at de meget store investeringer i produktudviklinger, der fore-

tages i Danmark og internationalt, i videst muligt omfang kan nyttiggøres uden fordyrende omskrivninger. 

 Ulemperne kan være, at der ikke kan sikres en fuld opfyldelse af alle ønsker. 

Alternativt kan løsninger bygges på baggrund af en detaljeret offentlig kravspecifikation: 

 Fordelene ved en sådan tilgang vil være, at man kan få udviklet løsninger, som ikke umiddelbart findes 

på markedet, på en måde som opfylder de opstillede krav. 

 Ulemperne vil være, at der skal opnås enighed om en omfattende kravspecifikation, som ikke nødven-

digvis passer med hvad markedet ser som bedste udviklingsvej og dermed fordyrende. 
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5. Inspiration til indhold i brugerportal 

På baggrund af behovs- og markedsanalysen gengives i dette kapitel en række overvejelser om, hvordan en 

brugerportal for dagtilbud og folkeskoler kan se ud og tilvejebringes. Kapitlet bygger endvidere på en række nøg-

ledokumenter, herunder: Elevernes læring i en ny folkeskole, Pejlemærker for digital kommunikation og vidende-

ling i folkeskolen samt dag- fritids- og klubtilbud, Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Perso-

nas beskrivelser på borger dk og Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. 

5.1 Inspiration til, hvad portalen kan indeholde 

Analysen af individuelle og strategiske behov viser, at der er grund til at give høj prioritet til aktiviteter og opgaver i 

læringsforløbet, både de der udspiller sig gennem leg og praksis og gennem undervisning – og med både børn, 

pædagoger og lærere som målgruppe.  Neden for vil vi derfor gå nærmere ind i at beskrive læringsplatforme, der 

kan støtte op om centrale politiske mål ift. læring, og brugerflader, der kan sikre maksimal anvendelse af digitale 

værktøjer i dagtilbud og folkeskoler.  

 

5.1.1 Læringsplatforme  

Brugen af it i form af læringsplatforme vil muliggøre dynamiske elevplaner, udvikling af undervisningsdifferentie-

ring, barn-til-barn læring på hold, stuer, klasser og på tværs af disse grupperinger og klassetrin samt på tværs af 

dagtilbud og skoler. Når aktiv brug af læringsplatforme er indarbejdet hos pædagoger og lærere, vil læringsplat-

formene kunne opsamle informationer om læringsaktiviteter for det enkelte barn – og over tid. Disse oplysninger 

vil kunne kommunikeres til barnet, foræl-

drene og det pædagogiske personale på 

forskellig vis (udtalelser, test- eller prøve-

resultater, karakterblade mv.). 

Denne detaljerede og dokumenterede 

viden om udviklingsprogression vil give 

pædagoger og lærere stof til at evaluere 

effekten af læringsstile, undervisningsfor-

mer, læremidler og undervisningsforløb. 

Figur 11 illustrerer gennem de røde linjer 

en mulig prioritering af de forskellige bru-

gergrupper.  

I forhold til det politiske og administrative 

niveau findes allerede mange digitale 

værktøjer og intranet, der servicere skema-

lægning, bygningsfaciliteter og redskaber, 

administration og økonomi, og det vil være 

en omvej for ledere, administratorer og 

forvaltningsmedarbejdere at skulle gennem 

en portal. Derimod kan det være værdi-

skabende, at disse brugere får mulighed 

for at kunne følge med i udviklingen af børnenes læring og udvikling. 

Det kan derfor overvejes, om den detaljerede udviklingsprogression skal opsamles i anonym form, så ledere, 

administratorer og forvaltningsmedarbejdere kan anvende denne viden i deres arbejde. En sådan opsamling vil 

samtidig gøre det muligt at give børn og forældre en løbende opsamling af aktiviteter og resultater på tværs af alle 

former for institutioner og skoler, som de passerer igennem 0-18-års alderen.  

Figur 11. Prioritering af brugergruppernes aktiviteter, opgaver, informatio-

ner og værktøjer i relation til portalen 

 



  

38 

 

Endelig vil det givetvis være en styrke, hvis de Fælles Mål, der opstilles for fagene af Undervisningsministeriet, 

kan flyde direkte ind i de dele af læringsplatformen, der understøtter elevplaner, og at resultaterne af de fælles 

nationale test også flyder tilbage til såvel den detaljerede som den konsoliderede udviklingsprogression. 

5.1.2 Portaler for forskellige brugergrupper 

Behovsanalysen er klar i forhold til, hvad brugerne ønsker: Det skal være nemt, hurtigt og fleksibelt (brugerflader-

ne skal udspille sig på de apparater, som brugerne allerede anvender og har på sig) – og så skal portalen inde-

holde præcis de få vigtige informationer og handlinger, som gør, at brugeren kan prioritere rigtigt. Markedsanaly-

sen viser, at alle leverandører er i fuld gang med at orientere sig mod denne type brugerbehov, eftersom det i 

stadig større grad bliver en betingelse for overhovedet at sælge produktet. 

Dette er en udvikling, der har stået på i syv år, siden Apple lancerede iPhone og App Store. Derfor er der i 2014 

teknologier og it-arkitekturer til rådighed, der muliggør at honorere denne type brugerfladebehov. Det består dels i 

udviklingsmiljøer for apps, og dels i at alle applikationer efterhånden bliver forsynet med et serviceinterface, som 

gør, at de forskellige apps gennem integrationer kan trække på leverandørernes applikationer, som udfører de 

dele af aktiviteter og opgaver, som det ikke er hensigtsmæssigt ligger i brugerfladen. Dette gælder, hvad enten 

det er på en smartphone, en tablet eller i en browser.  

Det giver mulighed for at konstruere målrettede brugerflader til de 

enkelte brugergrupper i form af dashboards, der indeholder både 

informationer og handlinger. Vi har på baggrund af data fra behovs- og 

markedsanalysen konstrueret nogle eksempler på brugerflader, der 

dog alene skal tages som indledende inspiration:  

I) I højre side ses brugerportalen for en 4. klasses elev. I centrum er 

ugens skema. Er der opgaver, hun skal løse som forberedelse, er 

faget fremhævet. Trykker hun på dette, bringer det hende over i en 

brugerflade genereret af læringsplatformen, der viser læringsforløbet 

og den opgave, som læreren har stillet til denne uge. Her kan hun med 

et tryk komme videre til det læremiddel, hun skal bruge for at løse 

opgaven. De grønne felter er genveje til emner, der er centrale for 

eleven: Vigtige beskeder, hendes udførte aktiviteter, resultater og 

progression og en 

oversigt over hendes 

fravær. De øverste 

blå felter er generelle 

nyheder fra skolen 

og de kammerater, 

hun samarbejder 

med om lektier og 

opgaver. Nederst er 

der tre temaer, som 

er særligt udvalgt til eleven, enten fordi hun har brug for flere 

udfordringer end de fleste, eller fordi hun har ekstra svært ved 

temaet og skal have særlig træning. 

II) I venstre side ses i brugerfladen for et 4 årigt børnehavebarn. 

Nederst kan barnet se de planlagte aktiviteter for i dag. Når han 

kommer til det tidspunkt, hvor han kan bruge sin tablet til at lege 

med, så kan han aktivere tre områder på billedet: Sol og skyer, 

fiskeren samt sømanden i en sejlbåd. Dette er planlagt for bar-

nets gruppe af den ansvarlige pædagog, som anvender læ-

ringsplatformen til dette: 

 Sol og skyer udvikler barnets gloser om vejr og vind 
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 Fiskeren indleder et spil, hvor barnet skal fiske sammen 

med en kammerat, hvor han udvikler sociale evner 

 Sømanden i sejlbåden er en interaktiv film om det at 

være på en sejlbåd, når man er i børnestørrelse. 

III) De praktiske informationer tager forældrene sig af gen-

nem deres brugerflade (eksemplificeret i højre side). Her får 

forældrene personificerede information for hvert af deres 

børn samlet på samme side – i dette tilfælde en grå boks per 

barn. Ved billedet af barnet er der en advarselsklokke, hvis 

der er noget institutionen vil gøre forældrene særligt op-

mærksomme på. Grafen giver adgang til en aktivitetsoversigt 

for barnet, og via krydset kan forældrene melde fravær for 

dagen. Fra aktivitetsoversigten har man adgang til elevplaner 

og læringsforløb, som er andre vigtige elementer for foræl-

drene. Øverst er oversigter over beskeder, nyheder fra for-

skellige kilder og muligheder for at kommunikere med perso-

nale og andre forældre. De grønne felter giver adgang til 

generel information om institutionen og en oversigt over 

deres børns fravær. 

 

 

 

 

IV) I venstre side ses et eksempel på en brugerflade for en 

lærer. Her har læreren nem adgang til sin læringsplatform, hvor 

hun planlægger undervisningsforløb for eleverne med ud-

gangspunkt i de Faglige Mål og den udmøntning af trinmålene, 

som hun foretager for hver elev i elevplanen og realiserer gen-

nem læringsplatformen. Adgangen sker gennem det centrale 

skema, hvor fremhævede fag fortæller, at her mangler hun at 

forberede denne times præcise forløb. Læreren kan også plan-

lægge særlige temaer for de af hendes elever, der har brug for 

det, og hun har direkte adgang til at se aktiviteter, resultater og 

progression for et hold elever. Nederst er der trafiklys for ele-

ver, som hun har valgt at følge særligt, enten fordi de skal 

udfordres mere, eller fordi de har særlig svært ved faget. 

Øverst er der beskeder, nyheder og de kollegaer, der indgår i 

Gittes lærerteam og faglige vejledere. 

Alle informationer og handlinger, som kan tilgås via disse bru-

gerportaler, vil komme fra services, som skal stilles til rådighed 

af leverandører af samarbejdsplatforme, læringsplatforme og 

administrative platforme. Dette er illustreret i nedenstående figur. 

Det vil også være muligt at anvende denne type brugerfladedesign til ledere og forvaltningsmedarbejdere. Hvis et 

ledelses-dashboard også skal give informationer og handlinger ift. administrative emner, vil man også skulle 

trække integrere informationer fra andre kilder. 
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Figur 12. Overblik over brugerflader og hovedkomponenter i eb brugerportal 

 

5.1.3 Apps og services der realiserer den grundlæggende funktion og de strategiske politiske mål 

I tabellen neden for har vi taget første skridt på vejen mod en kravspecificering for de komponenter (apps og 

services), som eksempelvis kan indgå i en brugerportal (uddybet i bilag A). 

Tabel 15. Apps og services samlet i it-applikationselementer 

It applikationer Forklaring Akitekturniveauer fra 
Bilag til kravspecifikation 

Brugerflader i form af 
dashboards 

Brugerfladerne er udførligt beskrevet i afsnit 5.1.3. Det er en samling af de 
4-7-informationer og handlinger, som en brugerrolle har brug for i dagligda-
gen, for hver af de fem brugergrupper. En mere detaljeret analyse af bru-
geroplevelserne vil afgøre, om der skal designes undersider, eller om man 
går direkte videre til andre applikationers brugerflade. 

Kommunikation 

Login og relationer Hver gang en bruger vil ind i en åben, lukket eller privat gruppe, skal der 
ske en identifikation. Brugeren kan bestemme om brugerportalen skal 
huske login eller ej, medmindre der skal bruges NemID, hvilket skal be-
grænses til, når der er brug for det. 
Login kender stamdata på alle brugere, de roller de kan optræde i og der-
med deres rettigheder og kender deres relationer til hinanden. Login kan 
sende informationer om brugeren med brugeren til andre it-komponenter, så 
man ikke skal logge ind igen.  

Infrastruktur 

Samarbejdsplatform Redigering og visning af information og udgivelse af nyheder. Chats, trådet 
dialoger, beskedservices, wikis, blogs. Adgang til videoredigering, vide-
ostreaming og billedbehandling. Visning af skemainformationer. Adgang til 
registrering af tilstedeværelse og fravær. Dannelse af oversigter over fravæ-
ret hos et antal børn eller pædagoger/lærere. 

Kommunikation 
Adgang til Funktionalitet 

Læringsplatform Formål og muligheder er beskrevet i 5.1.1 
Lærerens værktøj til at tilrettelægge læringsforløb for en given periode med 
udgangspunkt i Fælles Mål og elevplan indeholder alle aktiviteter, opgaver 
og links til læremidler.  
Opdaterer et gennemført læringsforløb med barnets produkter fabrikeret i 
forløbet, inklusive produkter og anvendte digitale læremidler. Opdaterer en 
detaljeret udviklingsprogression. Kan levere oversigter over planlagte og 
gennemførte læringsforløb og over den detaljerede udviklingsprogression 
for et barn eller flere børn. Kan sammenligne aktiviteter, læremidler og 
resultater for ét barn og på tværs af børn. 
Barnets værktøj til at se, hvad der skal foregå i de enkelte fag, de læremid-
ler, det skal anvende, og de resultater og den detaljerede progression, som 

Adgang til Funktionalitet 

2-6 års
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It applikationer Forklaring Akitekturniveauer fra 
Bilag til kravspecifikation 

barnet har opnået. 

Digitale læremidler It-baserede læremidler målrettet et fag og et eller flere trinmål. Kan opsamle 
detaljerede informationer om barnets brug af læremidlet, om opgaveforløb 
og testforløb og om barnets resultater. En opsummering af disse sendes 
tilbage til læringsplatformen. 

Adgang til Funktionalitet 

Detaljeret progression En anonymiseret, detaljeret oversigt over børns aktiviteter, opgaver, test, 
anvendte læremidler og resultater i et fag. Skal leveres af læringsplatfor-
men.En opstilling af udviklingsprogressioner over tid for hvert barn. Anven-
des til videndeling og forskning. Resultater fra nationale test kan indgå. 

Adgang til Funktionalitet 
Fælles infrastruktur 

Konsolideret progressi-
on 

En konsolidering af den anonymiserede, detaljerede progression til et over-
skuelig antal attributter om aktivitet, opgaver, test, anvendte læremidler, 
prøver og eksaminer. Resultater fra nationale test skal indgå.  

Adgang til Funktionalitet 
Fælles infrastruktur 

Integration og infra-
struktur 

Integrationer der kan realisere dataudvekslinger mellem applikationerne. 
Infrastruktur, der kan afvikle integrationer og afvikle drift af applikationsele-
menterne. 

Fælles infrastruktur 

 

5.2 Overvejelser om, hvordan portalens indhold kan styres 

Den anden dimension, som vi krydser it-komponentdimensionen med, beskriver styringsdimensionen for, hvordan 

de forskellige elementer i brugerportalen tilvejebringes. 

Tabel 16: Styringsmuligheder 

Styringsbetegnelse Styringsvirkning 

Fælles og centralt Her fastsætter det offentlige fælles it-komponenter, som alle institutioner skal bruge.  
Der tillades ikke variationer, alle kan det samme.  

Standarder Her fastsætter det offentlige obligatoriske standarder for informationsudveksling og 
informationsformater, som alle it-komponenter skal overholde for at kunne levere til 
dagtilbud og skoler 

Minimums funktion Her fastsætter det offentlige en obligatorisk minimumsfunktion, som alle dagtilbud og 
skoler skal sikre, at der findes it-komponenter til.  

Lokalt bestemt Her bestemmer dagtilbud og skoler eller deres kommune, hvilke it-komponenter der 
stilles til rådighed. 

 

5.3 Overvejelser om adgang til informationer og dialoger 

Brugerportalen vil formidle afgang til informationer om børnenes læring og trivsel. Da formålet med portalen bl.a. 

er at skabe samarbejde gennem at dele informationer, er det vigtigt at tage stilling til, hvordan privatsfæren for 

børnene sikres. Det er vores opfattelse, at man skal spejle den åbenhed og privatlivsbeskyttelse, der i dag allere-

de praktiseres, og som er foreskrevet i persondatalovgivningen. Sammen med brugerønskerne om en så nem 

adgang som muligt stiller dette krav til login-funktionen og rettighedsregistreringen: 

 At åbne og lukkede samarbejdsrum skal kunne oprettes og inviteres til af elever, forældre, lære-

re/pædagoger, vejledere, og at adgangskontrollen er nem og hurtig 

 At rettigheder til at åbne, lukke, invitere og kræve stærk identitet skal kunne delegeres ud til brugere på insti-

tutionerne, idet en central administration af dette vil være en flaskehals 

 At man begrænser brugen af NemID (eller tilsvarende stærk autentificering) til når det er nødvendigt 

 At adgangsrettigheder kan formidles videre til it-komponenter fra forskellige leverandører, så brugerne ikke 

skal logge ind igen, når de først har givet sig til kende over for portalen. 
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Samlet stiller dette nogle krav til it-komponenter, som kan realisere denne rettighedsstyring og -administration. 

Kravene er de samme på tværs af alle brugergrupper. Markedsanalysen viser, at alle leverandører på markedet 

enten allerede kan udveksle akkreditiver efter de facto-standarder som UNI-Login eller er parat til at udvikle, hvad 

der måtte mangle i forhold til at kunne udveksle akkreditiver via SAML 2.0-standarden. Den anvendes af den 

fællesoffentlige login-service, baseret på OIOSAML og anvendes i den i uddannelsessektoren udbredte WAYF-

service (Where Are You From). 

Tabel 17. Muligheder I forhold til adgangsstyring 

Rummets åbenhed Rummets karakter Rummets aktiviteter og informationer 

Den åbne offentlige infor-
mation 

Det man ønsker at kommunikere til alverden Daginstitutionen/skolens hjemmeside 

Det åbne samarbejdsrum  Det man ønsker at kommunikere til og have dialog om 
i en gruppe, og man kan selv melde sig ind i gruppen 

Daginstitutionen/skolens socialt orienterede og tvær-
gående begivenheder om forskellige åbne emner som 
fx sport eller natur osv. 

Det lukkede samarbejds-
rum 

Det man ønsker at kommunikere til og have dialog om 
i en gruppe, hvor deltagerne er inviterede 

Daginstitutionen/skolens aktiviteter på en stue, på et 
hold, i en klasse eller i et samarbejde om fællesele-
menterne i er det planlagte læringsforløb for gruppen 

Det private rum Det man kun ønsker at dele med de nære person-
relationer 

Det individuelle læringsforløb for barnet, den detalje-
rede udviklingsprogression 

Det private rum med stærk 
identitet 

Det man kun ønsker at dele med nære person-
relationer, som er identificeret med NemID certifikat 

I nogle situationer skal man sikre, at informationer om 
barnet med sikkerhed ikke tilflyder bestemte personer  

 

5.4 Vurdering af relevante udfaldsrum 

Til at udrede, analysere og vurdere det komplekse udfaldsrum anvender vi forskellige udfaldsrum. Vi opstiller 

hypotetisk to yderpunkter og et mellemudfaldsrum et sted mellem yderpunkterne - baseret på den viden, vi har 

indsamlet i de to analyser.  

5.4.1 Tre hypotetiske udfaldsrum 

Vi former tre hypotetiske udfaldsrum gennem at krydse oversigten over it-komponenter med styringsredskaberne: 

1. Det fælles udfaldsrum tager sit udgangspunkt i en aftale om, at det vil være rationelt, at så meget som 

muligt er fælles bestemt på tværs af alle dagtilbud og skoler. Der kan være en vis variation i brugerflader, 

hvilket er teknologisk enkelt og vil tillade, at kommuner og institutioner kan bestemme Look & feel, og at bru-

gerfladerne kan målrettes de forskellige brugergrupper. Målet er dog ensartethed på tværs, således at der er 

en genkendelighed og umiddelbar forståelse af brugerfladen fra institution til institution. 

2. Et reguleret udfaldsrum, hvor det fælles bl.a. består af: a) nogle principper for god brugervenlighed for hver 

brugergruppe, som man anbefaler alle leverandører at overholde, b) minimumsfunktioner for alle funktionelle 

services relateret til læringsforløb, standarder for alle informationer om læringsforløb, skemaer og fravær. 

3. I det lokale udfaldsrum er der minimal fælles og centrale bestemmelser, hvilket giver maksimalt råderum for 

dagtilbud, skoler og kommuner. Det er på flere måder dette udfaldsrum der allerede udspiller sig i praksis, da 

mange kommuner og institutioner hver for sig udvikler brugerflader og services for at dække de behov, de 

mangler eller finder for ringe i SkoleIntra. I dette udfaldsrum er det kun login og relationer samt den konsoli-

derede udviklingsprogression, der er fælles. 

Udfaldsrummene udgør nedslag i et udfaldsrum, som udspændes af to kontinuerlige akser. I tabellen neden for 

belyses udfaldsrummet for hvert enkelt it-applikationselement baseret på behovsanalysen og markedsanalysen. 

Tabellen har afsæt i faglige overvejelser. De økonomiske konsekvenser bør analyseres nærmere. 
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Tabel 18. Diskussion af udfaldsrum for it-applikationselementer 

It-applika-
tioner 

Fælles Reguleret Lokalt 

Login og 
relationer 

Der er tale om informationer, som 
alle andre applikationer har brug for. 
Disse bør vedligeholdes af en fælles 
applikation. Vi kan her genbruge 
investeringerne i UNI-Login, da den 
allerede har de fleste egenskaber. 

For at formidle akkreditiver, så 
brugeren ikke skal logge ind igen, 
skal alle leverandører kunne hånd-
tere mindst SAML 2.0, som anven-
des af den fællesoffentlige login og 
af WAYF 

Det er ude på institutionerne, at 
ændringer i stamdata, roller og 
relationer først registreres. Det er 
vigtigt for datakvaliteten hurtigt at 
overføre sådanne opdateringer til 
den fælles login-applikation. 
Dette er i store træk opbygget 
omkring UNI-Login. Det vil være 
omkostningstungt for en anden 
leverandør at skulle opbygge.  

Her kan det overvejes at fortsætte med et fælles UNI-Login gennem at tilføje, hvad der måtte mangle og kom-
binere det med SAML 2.0 standarden. Dette har alle interviewede leverandører erklæret sig parat til. 

Brugerflader i 
form af 
dashboards 

Her vil man sikre, at alle institutioner 
får en brugerflade gennem at desig-
ne og bygge den. 

Her foretager man et design af 
minimumsfunktion og fastsætter 
principper for god brugerflade, og 
gør det til en betingelse for at 
levere til institutionerne, at dette 
overholdes. 

Her foretager man et design og 
publicerer det som retningsgi-
vende, men overlader det til 
markedet at konkretisere det. 

Den store udfordring ift. brugerfalden er at afgøre præcist, hvad der er de få rigtige informationer og handlin-
ger, der skal være i forhold til de forskellige brugergrupper og at sikre at de applikationer, som der skal levere 
informationer og handlinger har de service interfaces, der skal til. Dashboard af denne type er der kun en 
meget begrænset marked for i dag. For at nå de terminer, der ligger for en brugerportal, skal det offentlige 
enten designe og bygge et sæt dashboards, eller designe et sæt dashboards inden sommer 2014 og stimulere 
markedet til at levere dem. 

Samarbejds-
platform 

Her vil man sikre at alle relevante 
services og andre brugerflader er til 
rådighed gennem at vælge en 
fælles standardplatform og bygge 
hvad der mangler. 

Her skal man sikre at informationer 
om skema, fravær og evt. andre 
administrative informationer kan 
udveksles mellem forskellige leve-
randøres løsninger. 

Her udnytter man at mange 
institutioner har løst større eller 
mindre dele af de funktioner 
indeholdt i denne applikation, og 
overlader det til institutionerne at 
tilføje i eget tempo. 

Der er mange platforme for samarbejde på markedet og mange institutioner er i gang med dette. Det er også 
et område de forskellige kommuner eller institutioner er ret faste i udtalelser om at de selv vil bestemme, hvad 
de tilbyder deres brugere.  

Lærings-
platform 

Dette er den mest komplekse appli-
kation og de forskellige leverandø-
rers løsninger varierer derfor mere. 
En fælles leveret løsning vil sikre 
alle får adgang til de samme facilite-
ter. 

Her fastlægges minimumsfunktio-
ner som skal være i løsninger, for 
at de kan sælges til institutionerne. 
Der fastlægges obligatoriske stan-
darder for udveksling af læringsfor-
løb og progression mellem forskel-
lige leverandører, og for elevplaner 
og en skabelon indeholdende de 
Fælles Mål. 

Der er mellem 6-9 leverandører 
på markedet, der leverer løsnin-
ger og som ser denne applikation 
som et område for kraftig udvik-
ling.  

Der er stor spredning på, hvor langt udviklingen er på dette område. Der er tale om forholdsvist specialiserede 
applikationer, hvor der i dag er et marked på 7-9 leverandører. Det er også kendetegnene at disse leverandøre 
er i fuld gang med at udvikle funktioner omkring learning intelligence, så der kommer en sund innovation og 
konkurrence på dette felt. 

Digitale læ-
remidler 

Læremidler er tæt knyttet til fag og 
børns læringsstile og dermed, hvor 
det er vigtigt nøje at overveje gra-
den af fælles styring.  

Der skal etableres standarder for, 
hvordan læringsplatformen starter 
et læremiddel, og hvordan læremid-
let leverer produkter, aktivitetsregi-
streringer og testresultater tilbage. 
Dette skal være en betingelse for at 
levere til institutionerne. 

Der er et meget rigt og innovativt 
marked på dette område, som 
bør udnyttes og stimuleres. 
Kommuner og institutioner er 
begyndt at anvende digitale 
læremidler, og mange har truffet 
aftaler med leverandører.  

Ved valg af digitale læremidler er der gode grunde til at overveje betydelig lokalt råderum, som pædagoger og 
lærere kan udfylde ud fra deres kendskab til børnene. Når et barn skifter institution, kan det overvejes, om det 
skal sikres, at registreringer af deres læringsforløb og progression kan følge dem. Med hensyn til at udnytte 
nye services fra bibliotekerne, som er på vej i de kommende år, at vil de muligvis kunne integreres på samme 
måde som et læremiddel. Det gælder fx services fra Danskernes Digitale Bibliotek. Dette vil dog skulle analy-
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It-applika-
tioner 

Fælles Reguleret Lokalt 

seres nærmere. 

Detaljeret 
progression 

Vil være et udtræk fra læringsplat-
formen. 

Der skal udarbejdes en obligatorisk 
standard. 

 

Den detaljerede progression giver en tæt beskrivelse af et barns evner og må af denne grund betragtes som 
privat og som barnets ejendom. Men det er samtidigt en væsentlige kilde til at evaluere aktiviteter, opgaver og 
læremidler anvendt på tværs af forskellige børn. Derfor kan det overvejes at fastlægge en anonymiseret udga-
ve af læringsplatformens registreringer, som skal være til rådighed for pædagoger, lærere og forskere. 

Konsolideret 
progression 

Her fastholdes i en fælles applikati-
on et barns progression over tid. 
Dermed vil barnet til enhver tid være 
sikret adgang til sine læringsresulta-
ter. 

Der skal udarbejdes en obligatorisk 
standard og en afleveringspligt. 

Her vil barnets læringsresultater 
være spredt over mange forskel-
lige løsninger, der som udgangs-
punkt ikke taler sammen. 

Hvis ledelse i institutioner, kommuner og stat skal kunne følge med i, hvordan institutionerne og læringsforløb 
og resultater udvikler sig er der brug for en analytisk konsolidering af de mange registreringer af aktiviteter, 
opgaver, læremidler anvendt, resultater og progression. Her taler sikring af at data er til rådighed på tværs af 
institutioner for at denne applikation løses centralt og gennem standarder for levering af data til applikationen 

Integration 
og infrastruk-
tur 

Her formidler centrale infrastruktur-
komponenter fra fx KOMBIT integra-
tioner og driftsplatformen kan opti-
meres på tværs af alle institutioner. 
Problemstillinger er om der med 
denne konstruktion kan opnås 
tilstrækkeligt gode svartider i bruger-
fladen 

Her vil integrationer og infrastruktur 
blive reguleret gennem standarder 
for dataudveksling mv. Kommuner-
ne har med deres størrelser mulig-
hed for at lave gode driftsaftaler. I 
den udstrækning at informationerne 
ikke er fortrolige vil cloud-baseret 
drift kunne anvendes  

Her vil situationen være den 
samme som i det regulerede 
tilfælde tilføjet de muligheder, 
som leverandører måtte tilbyde i 
forlængelse af deres applikatio-
ner, fx i form af Software as a 
Service (SaaS) cloud drift. 

Det afgørende vil her være en nærmere analyse af de end-to-end integrationer, der sker fra en bruger sætter 
en handling i gang til brugeren oplever reaktionen på sin skærm. Hvis kravene til informationernes aktualitet 
ikke er strengt høje, åbner det mulighed for at anvende caching-teknikker i brugerfladen, som kan aflaste 
presset på infrastrukturen. Opdelingen i de forskellige it-applikations elementer kræver at alle deltagende 
leverandører skal overholde nogle standarder for dataformater og integrationer, der er fastlag af det offentlige i 
samarbejde med leverandørerne. Her anbefaler vi at man har en pragmatisk og iterativ tilgang til udformning af 
standarderne. Denne tilgang er blevet positivt modtaget af de leverandører, vi har spurgt om dette. 

 

Ovenstående vurderinger kan sammenfattes i følgende figur: 

Figur 13. Relevante udfaldsrum ift. styring – inden for portalens hovedfunktioner 
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Neden for gives en detaljeret indføring i eksempler på løsninger et reguleret udfaldsrum kunne bygge på. 

5.4.2 Skitse af it-arkitekturen for et reguleret udfaldsrum 

Som pejlemærke for udarbejdelse af forretningsarkitekturen har vi taget udgangspunkt i ”bilag til kravspecifikation 

– Behovs- og markedsanalyse for en fælles brugerportal for folkeskolen, der illustrerer tre niveauer for løsningen, 

beskrevet i opgavebeskrivelsens bilag 4b: Kommunikation, fælles infrastruktur, funktion” samt udkastet til fælles 

rammearkitektur for folkeskolen fra KL og UVM. 

På det nuværende grundlag kan vi forudse at der skal realiseres følgende dataudvekslinger mellem: 

 Brugerflade og samarbejdsplatform 

 Brugerflade og læringsplatform 

 Faglige mål og læringsplatform 

 Læringsplatform og digitale læremidler for tillidsbaseret login og tilbageførsel af resultater 

 Læringsplatforme fra forskellige leverandører, der sikrer, at den detaljerede udviklingsprogression kan flyttes 

med barnet 

 Nationale test og den detaljerede udviklingsprogression i læringsplatformen 

 Læringsplatform og den fælles dataservice for børns konsoliderede udviklingsprogression. 

Det skal klarlægges gennem nærmere analyse, hvilke kvalitetskrav der skal kræves af de forskellige integrationer, 

der skal realisere dataudvekslingerne: 

 Hvornår skal der formidles login-akkreditiver? Der skal kunne skelnes mellem adgang til åbne grupper, 

lukkede grupper, private grupper og private grupper med NemID-autentificering, jf. afsnit 5.3 

 Kan integrationen være synkron eller asynkron? Sandsynligheden er, at de allerfleste vil være asynkrone 

 Skal den asynkrone integration være : 

o fire-and-forget?  

o pålidelig med automatiske protokolkvitteringer for, at data er afleveret til modtagerens indbakke,  

o pålidelig med automatiske kvitteringer for, at data er modtaget og lagret i modtageres mail, 

o eller pålidelig med medarbejderens kvittering gennem digital signatur? 

I det omfang integrationerne vil foregå ind og ud af en kommunes eller institutions LAN og sikkerhedsperimeter, 

kan løsningen med fordel anvende en serviceplatform og beskedfordeler i den fælleskommunale infrastruktur, 

som fx KOMBIT realiserer. Disse vil være i stand til at honorere de forskellige typer af kvalitetskrav opstillet. Der 

vil dog være et andet kvalitetskrav om stabilitet og kapacitet af applikationerne i.f.t at give de ønskede svartider i 

brugerportalen, som kan stille krav til hvordan fx KOMBIT realiserer serviceplatform og beskedfordeler. 

Da vi anbefaler, at man udbygger og anvender UNI-Login, vil der i forhold til medarbejderne i kommunerne skulle 

gennemføres en udveksling af akkreditiver gennem OIOSAML. 

I forhold til de fællesoffentlige grunddata er den nuværende model, at institutionernes administrative systemer for 

børn er master for UNI-Logins oplysninger, hvilket giver en høj datakvalitet, da dette er stedet, hvor ændringer 

hurtigst registreres. Disse administrative systemer trækker igen på de fællesoffentlige grunddata for at kontrollere 

oplysningerne. Opgaverne for det offentlige i dette udfaldsrum bliver bl.a. følgende: 

 Udvide UNI-Login så denne service kan håndtere de nye krav beskrevet i afsnit 5.3. 

 Foretage en analyse af de kommende brugeroplevelser af funktionerne i dette udfaldsrum med det formål:  

o At bestemme de rigtige første apps, browserbrugerflader og services, som giver umiddelbar nytte i 

brugergruppernes aktiviteter og opgaver. Disse skal være med i første version af de realiserede 

brugerflader for at sikre maksimal anvendelse blandt brugergrupperne 

o At bestemme de anbefalede brugervenlighedsprincipper for hver brugergruppe 

o Fastlægge de obligatoriske minimumsfunktioner 

o Bygge grundversionen af brugerportalen 

o Udarbejde og illustrere fortællinger, der beskriver, hvordan hver brugergruppe vil opleve brugerpor-

talerne til brug for kommunikation. 

 Fastsætte datastandarder for integrationer mellem: 
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o Brugerportal og samarbejdsplatform 

o Brugerportal og læringsplatform 

o Faglige mål og læringsplatform 

o Læringsplatform og digitale læremidler for tillidsbaseret login og tilbageførsel af resultater 

o Læringsplatforme fra forskellige leverandører, der sikrer, at den detaljerede udviklingsprogression 

kan flyttes med barnet 

o Nationale test og den detaljerede udviklingsprogression i læringsplatformen 

o Læringsplatform og den fælles dataservice for børns konsoliderede udviklingsprogression. 

 Udvikle og implementere en dataservice for den konsoliderede udviklingsprogression. Denne vil også kunne 

levere data til det datawarehouse for uddannelsesområdet, som er under opbygning. 

5.5 Økonomiske overvejelser 

Nedenstående tabel indeholder RMC-ICG’s tentative vurderinger af omkostningerne ved en brugerportal, som vil 

skulle udfoldes i de kommende faser af projektet. Vurderingerne bygger på RMC-ICG’s generelle erfaringer med 

omkostninger til etablering af fx portalløsninger samt markedsinput vedrørende omkostninger til etablering af 

nogenlunde sammenlignelige systemer til universiteter samt internationale erfaringer.  

Baseret på de første input, vi har fået fra konkrete implementeringer, ses det, at markedsløsningerne typisk af-

regnes som flatrate. En stor uddannelsesinstitution med ca. 40.000 studerende betaler ca. 4 mio. kr. årligt for 

adgang til lignende systemer med egne tilpasninger, svarende til ca. 100 kr. pr. studerende.  

Tallene er tentative estimater på de samlede udviklingsomkostninger over tid for samtlige af landets kommuner 

og skoler. Tallene tager ikke højde for om, og i hvilket omfang, dele af komponenterne allerede findes i kommu-

nerne. Det vil kræve en ny, selvstændig kortlægning af opstille en sådan baseline. Med ”Nyt” angives, at det skal 

bygges oven på standardbrugerfladeplatforme og databaseplatforme. Med ”Marked” angives, at det kan realise-

res som konfigurering og mindre tilpasninger af leverandørers standardplatforme. Udgifter til styring gennem 

obligatoriske standarder og minimumsfunktioner er indregnet i de forskellige elementer.  

Tabel 19: Tentative omkostningsestimater 

Omkostningselement, 1.014.000 børn i) - tal i 1000 DK Marked 
/nyt 

Interval 
fra 

Interval 
til 

Brugerportal 
inkl. udvikling 
af standardver-
sion a) 

Brugerportal i form af fem brugerflader målrettet de vigtigste 
informationer for fem brugergrupper 

Nyt 2.600 4.400 

Login og relati-
oner b) 

Stamdata, roller, relationer mellem elever, pædagoger, lærere, 
forældre, aktivitetsansvarlige uden for institutionen, pårørende 
med udgangspunkt i brugeren 

Delvis nyt 1.600 2.400 

Samarbejdsplat-
form c), d) 

Redigering og visning af informationer og udgivelse af nyheder 
Chats, trådet dialoger, beskedservices, der kan udsende på-
mindelser, wikis, blogs 
Skemainformationer 
Registrering af tilstedeværelse og fravær, dannelse af oversig-
ter over fraværet hos et antal børn eller pædagoger/lærere 
Adgang til videoredigering, videostreaming, billedbehandling 

Marked 54.300 80.700 

Læringsplat-
form e) d) 

Elevplan, læringsforløb for en given periode indeholdende alle 
aktiviteter og links til læremidler. Opdatering af læringsforløb 
med barnets produkter fabrikeret i forløbet 
Sammenligninger af aktiviteter, læremidler og resultater. Et 
antal børns progression 
Oversigt over de læringsforløb barnet deltager i. Detaljeret 
oversigt over aktiviteter og resultater med udgangspunkt i 
barnet 
Opdater faglige mål 

Marked 60.300 98.000 

Detaljeret pro-
gression f) 

Anonymiseret oversigt over et antal børns indsatser og resulta-
ter (den konsoliderede udviklingsprogression) 

Nyt 300 400 
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Konsolideret 
progression g), 
d) 

Konsolideret og anonymiseret oversigt over et antal børns 
indsatser og resultater (den konsoliderede udviklingsprogres-
sion) 
Opdater den konsoliderede udviklingsprogression med resulta-
ter fra de nationale test 

Nyt 10.500 17.200 

I alt h) 
     129.600 203.100 

Bemærkninger til estimaterne 

 
a 

 
Baseret på erfaringer med design af målrettede brugerflader og udvikling af mobile netbanker. 

b Baseret på udvidelse af UNI-Login. 

c Baseret på erfaringer fra EducaMadrid, 1.600 skoler med 600.000 elever og sammenlignet med erfaringer fra samar-
bejdsplatforme i en dansk vidensbaseret virksomhed.Der er regnet med en portal pr 30.000 børn. Beløbene vil kunne 
blive lavere, hvis man konkret afdækker, hvilke skolers eksisterende platforme, der kan opfylde minimumskravene. De 
vil blive større, hvis institutionerne skal betale normale licenser for platformen 

d Fastlæggelse, publicering, specificering og test af minimumskrav, standarder og integrationer. Baseret på Rambølls 
erfaringer  

e Baseret på erfaringer fra Københavns Universitet og Malmø. Denne prismodel regner pr bruger plus et beløb for lager-
plads. 

f Kun udformning, specifikation og test af standard og integration. Baseret på Rambølls erfaringer.  

g Baseret på erfaringer med Eksamensdatabasen for resultater fra alle xTX-afgangseksaminer. Den honorerer høje 
kvalitetskrav til stabilitet, redundans og sikkerhed. Tallet er for en nyudvikling. Det kan undersøges, om det er muligt at 
modernisere og udvide Eksamensdatabasen til dette formål. 

h Til en fælles enhed til facilitering og kontrol skønnes at der medgår 2 årsværk. Dette er ikke medregnet.  
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Bilag  

Bilag A: Konsolidering af apps og services 

 

Tabel 20. Børns behov oversat til funktioner  

Børn Apps Funktionelle services Data services 

Kommunikation Mine gruppechats og dialoger 

Beskeder til mig 

Mine videoer og billeder 

Mine wikis og blogs 

Chats 

Trådet dialoger 

Beskedservices, der kan udsende 
påmindelser 

Wikis 

Blogs  

Videoredigering, videostreaming 

Billedbehandling 

 

Lager for samarbejdsservices 

 

 

 

Lager for videoer og billeder 

Information Mit skema 

Min daginstitution/skole 

Mine nyheder fra skole og fra 
mine grupper 

Skemainformationer 

Redigering visning af information 
og udgivelse af nyheder 

Lager for skema 

Lager for hjemmeside og nyheds-
informationer 

Videndeling Min stue/hold/klasse/ venne-
klasser/aktivitetshold uden for 
institutionen 

 

Relationer mellem elever, pæda-
goger, lærere, forældre, aktivitets-
ansvarlige uden for institutionen, 
pårørende med udgangspunkt i 
barnet 

Lager for relationer og stamin-
formation om personer 

Fagligt arbejde/ 
udvikling 

Mine lektier 

Min plan for næste læringsperi-
ode 

Mine læringsforløb 

Mine resultater 

Udviklingsplan med målsætninger 
for læring for barnet 

Læringsforløb for en given periode 
indeholdende alle aktiviteter og 
links til læremidler  

Opdatering af læringsforløb med 
barnets produkter  

Oversigt over de læringsforløb jeg 
deltager i 

Detaljeret oversigt over aktiviteter 
og resultater med udgangspunkt i 
barnet 

 

Lager for udviklingsplaner og 
læringsaktiviteter 

Lager for oversigter over 
digitale læremidler 

 

Lager for de detaljerede aktivi-
teter, det barnet producerer og 
barnets resultater, inkl. store 
filer 

Lager for den detaljerede 
udviklingsprogression 

Lager for den konsoliderede 
udviklingsprogression 

Administration Jeg registrerer tilstedeværelse 
og fravær 

Registrering af tilstedeværelse og 
fravær 

Lager for registrering af tilstede-
værelse og fravær  

 

Vær opmærksom på, at adgangen til digitale læremidler sker gennem læringsplatformen, i form af at læringsplat-

formen kan formidle akkreditiver om brugeren, der sikrer, at brugeren ikke skal logge ind igen, og sikrer, at der 

ikke er adgang til læremidler, for hvilke der ikke er etableret gældende aftaler. Når opgaverne er løst i det digitale 

læremidler, skal der ske en tilbageførsel til læringsplatformen af barnets resultater og materialer produceret i 

læremidlet. 

Pædagoger, lærere, forældre, ledere og administrative medarbejdere har behov for de samme apps og services 

med hensyn til kommunikation og information, så dem medtager vi ikke i de næste tabeller. Med hensyn til det 

faglige arbejde/udvikling vil der være et valg mellem smalle målrettede apps og mere brede brugerflader i en 

browser. Hvad der skal være, kræver en nærmere brugerfladeanalyser. 

Tabel 21. Pædagoger og læreres behov oversat til funktioner 

Pædag./ Apps Funktionelle services Data services 
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lærere 

Videndeling Min stue/hold/klasse/ venneklasser/ 
team/kollegaer/aktivitetsansvarlige 
uden for institutionen 

Relationer mellem elever, pæda-
goger, lærere, forældre, aktivi-
tetsansvarlige udenfor institutio-
nen, pårørende med udgangs-
punkt i pædagogen eller læreren 

Lager for relationer og stamin-
formation om personer 

Fagligt arbej-
de/ 
udvikling 

Mine forberedelser 

Min plan for næste læringsperiode 

Mine læringsforløb 

Mine børns resultater 

Sammenligning af et barns mål og 
resultater 

Sammenligning af aktiviteters virkning 
på et antal børn 

Sammenligning af et læremiddels 
virkning på børnenes læring 

Udviklingsplan med målsætninger 
på læring for mine børn. 

Læringsforløb for en given perio-
de indeholdende alle aktiviteter 
og links til læremidler.  

Opdatering af læringsforløb med 
barnets produkter  

Oversigt over de læringsforløb jeg 
deltager i 

Detaljeret oversigt over aktiviteter 
og resultater med udgangspunkt i 
barnet 

Sammenligninger af aktiviteter, 
læremidler og resultater 

Anonymiseret udgave af mine 
børns udviklingsprogression 

Konsolideret og anonymiseret 
oversigt over et antal børns ind-
satser og resultater (den konsoli-
derede udviklingsprogression) 

 

Lager for udviklingsplaner 
og læringsaktiviteter 

Lager for oversigter over 
digitale læremidler 

 

 

 

Lager for de detaljerede 
aktiviteter, det barnet pro-
ducerer og barnets resulta-
ter, inkl. store filer 

Lager for den detaljerede 
udviklingsprogression 

Lager for den konsolidere-
de udviklingsprogression 

Administration Oversigt over mine børns tilstedevæ-
relse eller fravær 

Jeg registrerer tilstedeværelse og 
fravær 

Dannelse af oversigter over mine 
børn 

Registrering af tilstedeværelse og 
fravær 

Lager for registrering af tilste-
deværelse og fravær  

 

I den udstrækning, at forældre hjælper børnene med deres opgaver eller lektier, vil indgangen være via barnet, 

som anvender sin indgang til læringsaktiviteter og læremidler. Forældrenes første fokus er at få dagligdagen til at 

fungere, viser behovsanalysen i Figur 9. 

Tabel 22. Forældres behov oversat til funktioner 

Forældre Apps Funktionelle services Data services 

Videndeling Mine børns institutioner 

Mine børns stue/hold/ klas-
se/venneklasser 

Mine børns pædago-
ger/lærerteam 

Forældre til mine børns kammera-
ter i daginstitution eller skole  

Relationer mellem elever, pæda-
goger, lærere, aktivitetsansvarlige 
uden for institutionen, forældre, 
pårørende med udgangspunkt i 
forældre eller pårørende 

Lager for relationer og staminfor-
mation om personer 

Fagligt arbejde/ 
udvikling 

Mine børns udviklingsplaner og 
læringsforløb 

Mine børns resultater 

 

Sammenligninger af aktiviteter, 
læremidler og resultater 

Mine børns detaljerede udvik-
lingsprogression 

Konsolideret og anonymiseret 
oversigt over et antal børns ind-
satser og resultater (den konsoli-
derede udviklingsprogression) 

Lager for udviklingsplaner og 
læringsaktiviteter 

Lager for de detaljerede aktivite-
ter, det barnet producerer og 
barnets resultater, inkl. store filer 

Lager for den detaljerede udvik-
lingsprogression 

Lager for den konsoliderede 
udviklingsprogression 

Administration Oversigt over mine børns tilstede- Dannelse af oversigter over fra- Lager for registrering af tilstede-
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værelse eller fravær været hos mine børn værelse og fravær  

 

Som følge af prioriteringen beskrevet i afsnit 5.1 vil brugerportalen ikke være deres primære indgang til lærings-

aktiviteter. I stedet er det muligt at levere informationer til en oversigt og til nærmere inspektion i deres daglige 

værtøjer. De apps eller browserbrugerflader, vi beskriver, vil dukke op der. 

Tabel 23. Ledelse og forvaltnings behov oversat til funktioner 

Ledere og adm. Apps Funktionelle services Data services 

Videndeling Stuer, hold, klasse, venneklasser, 
samarbejdsorganisationer uden 
for skolen 

  

Relationer mellem elever, pæ-
dagoger, lærere, aktivitetsan-
svarlige uden for institutionen, 
forældre, pårørende med ud-
gangspunkt i forældre eller 
pårørende 

Lager for relationer og stamin-
formation om personer 

Fagligt arbejde/ 
udvikling 

Sammenligning af aktiviteters 
virkning på et antal børn 

Sammenligning af et læremiddels 
virkning på børnenes læring  

Anonymiserede sammenlignin-
ger af aktiviteter, læremidler og 
resultater 

Konsolideret og anonymiseret 
oversigt over et antal børns 
indsatser og resultater (den 
konsoliderede udviklingspro-
gression) 

Lager for de detaljerede aktivite-
ter, det barnet producerer og 
barnets resultater 

Lager for den konsoliderede 
udviklingsprogression 

Administration Fraværsoversigter børn 

Fraværsoversigter pædagoger/ 
lærere 

Vis Fælles Mål 

Vi nationale testresultater 

Dannelse af oversigter  

Redigering af faglige mål  

Opdater nye faglige mål i læ-
ringsplatforme 

Opdater den konsoliderede 
udviklingsprogression med 
resultater fra de nationale test 

Lager for registrering af tilstede-
værelse og fravær  

Lager for faglige mål 

 

Konsoliderer vi apps og services fra de fire tabeller for hver brugergruppe, får vi følgende resultat, der giver de 

centrale it-komponenter, som brugerportalen skal indeholde eller give adgang til. Denne liste er samtidig et ud-

gangspunkt for den videre analyse, der skal føre frem til de krav, der skal stilles til portalen og til de leverandører, 

der leverer it-komponenter til portalen. 

Type Område It-komponent 

Apps Kommunikation Mine gruppechat og dialoger 

Beskeder til mig 

Mine videoer og billeder 

Mine wikis og blogs 

 Information Mit skema 

Min daginstitution/skole 

Mine nyheder fra skole og fra mine grupper 

 Videndeling Brugerens stue/hold/klasse/venneklasser/aktivitetshold uden for institutionen 

Pædagogens/lærerens team/kollegaer/aktivitetsansvarlige uden for institutionen 

Forældres børns institutioner 

Forældres børns pædagoger/lærerteam 

Forældre til forældres børns kammerater i daginstitution eller skole 

 Fagligt arbejde/udvikling Barnets lektier 
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Type Område It-komponent 

Barnets plan for næste læringsperiode med mål 

Barnets læringsforløb med alle aktiviteter og læremidler 

Barnets resultater over tid (udviklingsprogressionen) 

Pædagogens/lærerens forberedelser  

Vis sammenligning af et barns mål og resultater 

Et antal børns udviklingsplaner og læringsforløb 

Et antal børns resultater over tid (udviklingsprogressionen) 

Sammenligning af aktiviteters virkning på et antal børn 

Sammenligning af et læremiddels virkning på børnenes læring 

 Administration Børn og pædagoger/lærere registrerer tilstedeværelse og fravær 

Oversigt over mine børns tilstedeværelse eller fravær 

Fraværsoversigter over et antal børn 

Fraværsoversigter over et antal pædagoger/lærere 

Funktionelle 
services 

Kommunikation Chats 

Trådet dialoger 

Beskedservices, der kan udsende påmindelser 

Wikis 

Blogs 

Videoredigering, videostreaming 

Billedbehandling 

 Information Skemainformationer 

Redigering og visning af informationer og udgivelse af nyheder 

 Videndeling Relationer mellem elever, pædagoger, lærere, forældre, aktivitetsansvarlige 
uden for institutionen, pårørende med udgangspunkt i brugeren 

 Fagligt arbejde/udvikling Udviklingsplan med målsætninger for læring for barnet. (Daginstitution: det 
pædagogiske forløb, skole: elevplan) 

Læringsforløb for en given periode indeholdende alle aktiviteter og links til 
læremidler  

Anvendte digitale læremidler 

Opdatering af læringsforløb med barnets produkter fabrikeret i forløbet 

Oversigt over de læringsforløb barnet deltager i 

Detaljeret oversigt over aktiviteter og resultater med udgangspunkt i barnet 

Sammenligninger af aktiviteter, læremidler og resultater 

Anonymiserede sammenligninger af aktiviteter, læremidler og resultater 

Anonymiseret udgave af et antal børns progression 

Konsolideret og anonymiseret oversigt over et antal børns indsatser og resulta-
ter (den konsoliderede udviklingsprogression) 

 Administration Registrering af tilstedeværelse og fravær 

Dannelse af oversigter over fraværet hos et antal børn 

Dannelse af oversigter over fraværet hos et antal pædagoger/lærere 

Opdater nye Faglige Mål i læringsplatforme 

Opdater den konsoliderede udviklingsprogression med resultater fra de nationa-
le test 

Data  
services 

Kommunikation Lager for samarbejdsservices (chats, trådet dialoger, beskedservices, wikis, 
blogs) 

Lager for video og billeder 

 Information Lager for skema 

Lager for hjemmeside og nyhedsinformationer 
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Type Område It-komponent 

 Videndeling Lager for relationer og staminformation om personer 

 Fagligt arbejde/udvikling Lager for udviklingsplaner og læringsaktiviteter 

Lager for oversigter over digitale læremidler 

Lager for de detaljerede aktiviteter, det barnet producerer og barnets resultater, 
inkl. store filer 

Lager for den detaljerede udviklingsprogression 

Lager for den konsoliderede udviklingsprogression 

 Administration Lager for registrering af tilstedeværelse og fravær  

Lager for faglige mål 

 

 

Bilag B: Beskrivelse og Illustration af 3 udfaldsrum 

1) Det lokale udfaldsrum betegner det udfaldsrum, hvor der er minimal fælles og centrale bestemmelser, hvilket 

giver maksimalt råderum for dagtilbud, skoler og kommuner. Det er på mange måder en udvikling af dette ud-

faldsrum, der allerede er i gang, da mange kommuner og institutioner hver for sig udvikler brugerflader og ser-

vices for at dække de behov, de mangler eller finder for ringe i SkoleIntra. I dette udfaldsrum er det kun login og 

relationer samt den konsoliderede udviklingsprogression, der er fælles. 

Tabel 24. Fordele og ulemper ved det lokale udfaldsrum 

Fordele Ulemper 

Her er maksimalt spillerum for innovation Der er ikke nogen organiseret udveksling af it-komponenter, andet end den der 
sker gennem samme leverandør. 

Kommuner og institutioner har maksimal 

bestemmelsesret, bortset fra Fælles Mål 
og nationale test 

Kommuner og institutioner skal selv stå for indkøbet. Hvis dette ikke organise-
res i indkøbsfællesskaber, vil der landet over bruges mange ressourcer på 
indkøbsprocessen. 

Den konsoliderede udviklingsprogression 
samles centralt 

Der er ikke nogen styring af dataformaterne for de vitale informationer om de 
detaljerede læringsaktiviteter og udviklingsprogressionen. Dette giver et stort 
ressourceforbrug ved konsolidering af udviklingsprogressionen. Det betyder 
også, hvis barnet skifter institution, vil man ikke være garanteret at kunne tage 
sine udviklingsplaner og sine detaljerede læringsforløb og den detaljerede 
udviklingsprogression med sig. 

 

2) Det fælles udfaldsrum tager sit udgangspunkt i en aftale om, at det vil være rationelt, at så meget som muligt 

er fælles bestemt på tværs af alle dagtilbud og skoler. Vi tillader, at der er en vis variation i brugerflader, hvilket er 

teknologisk enkelt og vil tillade, at kommuner og institutioner kan bestemme Look & feel, og at brugerfladerne kan 

målrettes de forskellige brugergrupper. Men man styrer, at der er en ensartethed på tværs, således at der er en 

genkendelighed og umiddelbar forståelse af brugerfladen fra institution til institution. 

Tabel 25. Fordele og ulemper ved det fælles udfaldsrum 

Fordele Ulemper 

Alle institutioner ved, hvad der skal an-
vendes og dermed implementeres organi-
satorisk 

Den store ensartethed vil sætte store begrænsninger for den medarbejderdrevne 
innovation og den innovation, der initieres af børn og forældre. Der er stor risiko 
for, at denne innovation vil gå i stå uden storindsats og stort ressourceforbrug 
centralt fra. 

Ét centralt indkøb af alle services giver det 
mindste ressourceforbrug ved udbud og 
indkøb 

Gennem fælles centrale indkøb vil man lukke det marked af mange leverandører, 
som markedsanalysen viser, findes. 

Fuld kontrol over funktion og data Behovsundersøgelsen dokumenterer at kommunerne og institutionerne vil stærkt 
modsætte sig en ”one size fits all”-løsning. 
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Look & feel kan varieres lokalt, men til en 
vis grænse, så genkendelighed på tværs 
er sikret 

Man risikerer udbredt ”civil ulydighed”, hvor institutioner alligevel udnytter andre 
løsninger, specielt løsninger som Facebook, Dropbox og Google Docs, som er 
gratis. Dette ses allerede i dag i forhold til manglerne ved SkoleIntra. Dermed går 
man glip af værdifulde data. 

 

3) Et rammestyret, markedsrettet udfaldsrum, der bygger på: 

 fælles og centrale løsninger for stamdata, rettigheder, konsolideret udviklingsprogression, faglige mål og 
nationale test 

 For brugerflader udarbejdes nogle principper for god brugervenlighed for hver brugergruppe, som man anbe-
faler alle leverandører at overholde 

 Minimumsfunktioner for alle funktionelle services relateret til læringsforløb 

 Standarder for alle informationer om læringsforløb, skemaer og fravær. 

Tabel 26. Fordele og ulemper ved et rammestyret, markedsrettet udfaldsrum 

Fordele Ulemper 

Gennem fælles principper for brugervenlighed.stimuleres alle 
typer udviklere af brugerflader med generelle forskningsbase-
rede råd til, hvad der skaber den rette brugerflade, givet en 
brugergruppes aktiviteter og opgaver. 

Der vil være store variationer fra institution til institution i 
Look & feel. 

Gennem obligatoriske minimumsfunktioner sikres, at der på 
alle institutioner findes fungerende it-services, der understøtter 
de strategiske mål. 

De obligatoriske minimumsfunktioner og standarder skal 
udarbejdes, kontrolleres og administreres. I forhold til udar-
bejdelsen kan tiden og ressourcetrækket ved udarbejdelsen 
begrænses ved så vidt muligt at tage udgangspunkt i de 
facto standarder og internationale standarder, og så udvide 
disse over tid, efterhånden som erfaringer med brug af dem 
udvikler sig. 

Gennem obligatoriske datastandarder og udvekslingsstandar-
der sikres det, at it-komponenter fra forskellige leverandører 
kan kombineres og kan erstatte hinanden. 

Principper for brugervenlighed, minimumsfunktioner og obliga-
toriske datastandarder og udvekslingsstandarder vil give ram-
merne for det marked, der allerede findes, og for at dette mar-
ked har maksimale innovationsmuligheder. Dette vil også give 
den bedste udnyttelse af eksisterende teknologier og nye 
teknologier, der vil blive tilgængelige fremover. 

Et levende marked kræver at entry-barrieren ikke er for høj 
og at leverandører kan se reelle indtjeningsmuligheder. Det 
kræver en aktiv og løbende justering af principper, mini-
mumsfunktioner og standarder. 

Autentificering og autoriseringsattributter administreres cen-
tralt, og standarder for akkreditiver sikrer, at de bruges i leve-
randørernes login-services. Dette medvirker til at kunne sikre 
børnenes privatsfære, der hvor det skønnes nødvendig. 

Selve autoriseringen overfor funktioner ligger hos leverandø-
rerne, hvilket kræver, at de er fuldt bevidste om den politik 
for børnenes privatsfære, som det offentlige lægger. 

Standarder for såvel anonymiserede læringsforløb og udvik-
lingsprogressioner vil åbne for anvendelse af avancerede 
analyseaktiviteter og dermed til udvikling af og forskning i 
pædagogik og didaktik. Internationalt kaldes dette learning 
intelligence og er på dagsordenen hos de større leverandører. 

Det er vigtigt, at denne type analyser ikke kompromitterer 
børnenes privatsfære. Det kræver høj bevidsthed herom hos 
leverandørerne. 
Det er også sådan i dag, at en del leverandører af digitale 
læremidler med høj grad af aktivitetsregistrering af hvad 
barnet foretager sig opfatter disse data som deres ejendom. 
Det kan kræve lovgivning at sikre sig en udleveringspligt. 

De funktioner for kommunikation og samarbejder, som allerede 
er realiseret i større eller mindre grad af institutionerne og som 
der findes et stort marked for, kan enten fortsættes eller fornys 
gennem anvendelse af udbredte standardværktøjer.  

Kommuner og institutioner skal selv stå for indkøbet. Hvis 
dette ikke organiseres i indkøbsfællesskaber, vil der landet 
over bruges mange ressourcer på indkøbsprocessen. 

 

Vi benytter en farvekode for at angive de forskellige it-komponenters tilhørsforhold til aktiviteter og opgaver i de 

følgende illustrationer af de hypotetiske udfaldsrum 

 Angiver brugerflade i apps eller browsers 

 Angiver læringsrettede services 

 Angiver ledelsesrettede og administrativt rettede services 
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5.5.1 Det lokale udfaldsrum 

Type It-komponent Fælles og centralt Standarder Min. Funktion Lokalt bestemt 

A
P

P
S

 
Kommunikation     

Information     

Videndeling     

Fagligt arbejde/udvikling     

Administration     

F
U

N
K

T
IO

N
E

L
L

E
 S

E
R

V
IC

E
S

 

Chats, trådet dialoger, beskedservices, der kan udsende påmindelser, wikis, blogs 

Videoredigering, videostreaming, billedbehandling 
    

Skemainformationer 

Redigering og visning af informationer og udgivelse af nyheder 
    

Relationer mellem elever, pædagoger, lærere, forældre, aktivitetsansvarlige uden for institutionen, pårørende 
med udgangspunkt i brugeren 

Registrering af tilstedeværelse og fravær  

Dannelse af oversigter over fraværet hos et antal børn eller pædagoger/lærere 

    

Udviklingsplan, læringsforløb for en given periode indeholdende alle aktiviteter og links til læremidler. Opda-
tering af læringsforløb med barnets produkter fabrikeret i forløbet. Anvendte digitale læremidler 

Oversigt over de læringsforløb barnet deltager i. Detaljeret oversigt over aktiviteter og resultater med ud-
gangspunkt i barnet 

Sammenligninger af aktiviteter, læremidler og resultater, Et antal børns udviklingsprogression  

Konsolideret og anonymiseret oversigt over et antal børns indsatser og resultater (den konsoliderede udvik-
lingsprogression) 

    

Opdater faglige mål. Opdater den konsoliderede udviklingsprogression med resultater fra de nationale test     

D
A

T
A

 S
E

R
V

IC
E

S
 

Lager for samarbejdsservices (chats, trådet dialoger, beskedservices, wikis, blogs) 

Lager for video og billeder 
    

Lager for skema 

Lager for hjemmeside og nyhedsinformationer 
    

Lager for relationer og staminformation om personer 

Lager for registrering af tilstedeværelse og fravær  
    

Lager for udviklingsplaner og læringsaktiviteter 

Lager for oversigter over digitale læremidler 

Lager for de detaljerede aktiviteter, det barnet producerer og barnets resultater, inkl. store filer 

Lager for den detaljerede udviklingsprogression 

    

Lager for faglige mål 

Lager for den konsoliderede udviklingsprogression 
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5.5.2 Det fælles udfaldsrum 

Type  It-komponent Fælles og centralt Standarder Min. Funktion Lokalt bestemt 

A
P

P
S

 

Kommunikation     

Information     

Videndeling     

Fagligt arbejde/udvikling     

Administration     

F
U

N
K

T
IO

N
E

L
L

E
 S

E
R

V
IC

E
S

 

Chats, trådet dialoger, beskedservices, der kan udsende påmindelser, wikis, blogs 

Videoredigering, videostreaming, billedbehandling 

    

Skemainformationer 

Redigering og visning af informationer og udgivelse af nyheder 

    

Registrering af tilstedeværelse og fravær  

Dannelse af oversigter over fraværet hos et antal børn eller pædagoger/lærere 

    

Udviklingsplan, læringsforløb for en given periode indeholdende alle aktiviteter og links til læremidler. Opdatering af 
læringsforløb med barnets produkter fabrikeret i forløbet. Anvendte digitale læremidler 

Oversigt over de læringsforløb barnet deltager i. Detaljeret oversigt over aktiviteter og resultater med udgangspunkt i 
barnet 

Sammenligninger af aktiviteter, læremidler og resultater, Et antal børns udviklingsprogression  

Konsolideret og anonymiseret oversigt over et antal børns indsatser og resultater (den konsoliderede udviklingspro-
gression) 

    

Relationer mellem elever, pædagoger, lærere, forældre, aktivitetsansvarlige uden for institutionen, pårørende med 
udgangspunkt i brugeren 

Opdater faglige mål. Opdater den konsoliderede udviklingsprogression med resultater fra de nationale test 

    

D
A

T
A

 S
E

R
V

IC
E

S
 

Lager for samarbejdsservices (chats, trådet dialoger, beskedservices, wikis, blogs) 

Lager for video og billeder 

    

Lager for skema 

Lager for hjemmeside og nyhedsinformationer 

    

Lager for relationer og staminformation om personer 

Lager for registrering af tilstedeværelse og fravær  

    

Lager for udviklingsplaner og læringsaktiviteter 

Lager for oversigter over digitale læremidler 

Lager for de detaljerede aktiviteter, det barnet producerer og barnets resultater, inkl. store filer 

Lager for den detaljerede udviklingsprogression 

    

Lager for faglige mål 

Lager for den konsoliderede udviklingsprogression 
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5.5.3 Det rammestyrede, markedsdrevne udfaldsrum 

Type It-komponent Fælles og centralt Standarder Min. Funktion Lokalt bestemt 

A
P

P
S

 
Kommunikation     

Information     

Videndeling     

Fagligt arbejde/udvikling     

Administration     

F
U

N
K

T
IO

N
E

L
L

E
 S

E
R

V
IC

E
S

 

Chats, trådet dialoger, beskedservices, der kan udsende påmindelser, wikis, blogs 

Videoredigering, videostreaming, billedbehandling 
    

Redigering visning af information og udgivelse af nyheder     

Dannelse af oversigter over fraværet hos et antal børn eller pædagoger/lærere 

Anvendte digitale læremidler 
    

Skemainformationer 

Registrering af tilstedeværelse og fravær  

Udviklingsplan, læringsforløb for en given periode indeholdende alle aktiviteter og links til læremidler. Opdatering af 
læringsforløb med barnets produkter fabrikeret i forløbet 

Oversigt over de læringsforløb barnet deltager i. Detaljeret oversigt over aktiviteter og resultater med udgangspunkt i 
barnet 

Sammenligninger af aktiviteter, læremidler og resultater, Et antal børns udviklingsprogression  

Konsolideret og anonymiseret oversigt over et antal børns indsatser og resultater (den konsoliderede udviklingsprogres-
sion) 

    

Relationer mellem elever, pædagoger, lærere, forældre, aktivitetsansvarlige uden for institutionen, pårørende med 
udgangspunkt i brugeren 

Opdater faglige mål. Opdater den konsoliderede udviklingsprogression med resultater fra de nationale test 

    

D
A

T
A

 S
E

R
V

IC
E

S
 

Lager for samarbejdsservices (chats, trådet dialoger, beskedservices, wikis, blogs) 

Lager for video og billeder 

Lager for hjemmeside og nyhedsinformationer 

    

Lager for skema 

Lager for registrering af tilstedeværelse og fravær 
    

Lager for relationer og staminformation om personer     

Lager for udviklingsplaner og læringsaktiviteter 

Lager for oversigter over digitale læremidler 

Lager for de detaljerede aktiviteter, det barnet producerer og barnets resultater, inkl. store filer 

Lager for den detaljerede udviklingsprogression 

    

Lager for faglige mål  

Lager for nationale test 

Lager for den konsoliderede udviklingsprogression 
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Bilag C: Interviewede personer 

Behovsanalysen 

REGION MIDTJYLLAND 

Kommune Niveau Person interviewet Type 

Aarhus Kom-

mune 

Forvaltning Leder af dagtilbud Telefon 

Aarhus Kom-

mune 

Skole: Ung i Aarhus Ungdomsskoleleder Telefon 

Aarhus Kom-

mune 

Forvaltning: Børn og Unge Børn og unge-chef Case 

Aarhus Kom-

mune 

Forvaltning: Børn og Unge Ledere og medarbejdere i Kommunikation Case 

Aarhus Kom-

mune 

Forvaltning: Børn og Unge Pædagogisk chef med ansvar for digitalisering Case 

Aarhus Kom-

mune 

Daginstitution/forældre Gruppeinterview: Dagtilbudsleder, 2 pæd. ledere, 1 pædagog, 

Kommunikationsmedarb. i dagtilbud, forældrerep. daginstitution 

Case 

Aarhus Kom-

mune 

Skole: Vorrevangskolen Gruppeinterview: Skoleleder, fire lærere Case 

Aarhus Kom-

mune 

Skole: Vorrevangskolen Elevworkshop 7.a Case 

Aarhus Kom-

mune 

Skole: Vorrevangskolen Elevworkshop 7.b Case 

Aarhus Kom-

mune 

Forældre Forældrebestyrelsesmedlem Case 

Aarhus Kom-

mune 

Skolebestyrelse Formand Case 

Aarhus Kom-

mune 

Skole Gruppeinterview: To lærere, skoleleder, FU-leder Case 

Aarhus Kom-

mune 

Dagtilbud Gruppeinterview: Pædagogisk leder, dagtilbudsleder, Pædagog Case 

Aarhus Kom-

mune 

Skole To elev-workshops Case 

Aarhus Kom-

mune 

Skole: Tranbjerg Skole Skoleleder Telefon 

Silkeborg 

Kommune 

Forvaltning Gruppeinterview: Skolechef, dagtilbudschef, projektleder – imple-

mentering af It strategi (0-18-års området) 

Case 

Silkeborg Forvaltning Gruppeinterview: Sektionsleder skoleområdet, sektionsleder – bør- Case 
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Kommune ne- og familieområdet, skole-it-konsulent 

Silkeborg 

Kommune 

Forældrebestyrelse, skole Forældrerepræsentant Case 

Silkeborg 

Kommune 

Dagtilbud: Skægkær Dag-

institution 

Gruppeinterview: Institutionsleder af dagtilbud, pædagog, daglig 

leder 

Case 

Silkeborg 

Kommune 

Skole: Skægkærskolen Skoleleder, lærerrepræsentant, repræsentant for arbejdsmiljø, admi-

nistrativ medarbejder 

Case 

Silkeborg 

Kommune 

Skole: Buskelund Skoleleder Telefon 

Silkeborg 

Kommune 

Skole: Vestre Skole Skoleleder Telefon 

Favrskov 

Kommune 

Dagtilbud: Ulstrup børne-

have 

Områdeleder Telefon 

Favrskov 

Kommune 

Skole: Haldum-Hinnerup Skoleleder Telefon 

Favrskov 

Kommune 

Forældre Forældrerepræsentant, skole Telefon 

Favrskov 

Kommune 

Forvaltning: Børn og Unge Pædagogisk it-konsulent Telefon 

Favrskov 

Kommune 

Skole: Hadbjerg Skole It-ansvarlig Telefon 

Odder Kom-

mune 

Forvaltning Skoleudviklingskoordinator, Lise Gammelby Telefon 

Odder Kom-

mune 

Forvaltning Skole-it-konsulent Telefon 

Odder Kom-

mune 

Skole: Skovbakkeskolen Pædagogisk leder Telefon 

Odder Kom-

mune 

Skole: Vestermarkskolen Viceskoleleder/underviser Telefon 

Odder Kom-

mune 

Forældre Forældrerepræsentant i skolebestyrelsen, Skovbakkeskolen Telefon 

 

REGION HOVEDSTADEN 

Kommune Niveau Person interviewet Type 

Lyngby-Tårbæk Forvaltning: Børn og 

Unge 

Børn og unge-chef Telefon 

Lyngby-Tårbæk Skole: Virum Skole Elev-workshop Case 

Rudersdal Kommune Forvaltning: Børn og 

Unge 

Workshop med forvaltningsrepræsentanter Case 

Rudersdal Kommune Forvaltning Skolechef, børnechef og projektleder Case 

Rudersdal Kommune Skole: Dronninggårds-

skolen 

Workshop med skoleleder, souschef, it-ansvarlig 

og lærer 

Case 
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Gentofte Kommune Forvaltning It-didaktisk konsulent Telefon 

Gentofte Kommune Forvaltning Tre konsulenter Case 

Gentofte Kommune Forvaltning Skolechef, dagtilbudschef, repræsentant fra IT-

afdelingen 

Case 

Gentofte Kommune Dagtilbud: Himmelskibet, 

forældre 

Leder og forælder Case 

 

 

 

 

REGION NORDJYLLAND 

Kommune Niveau Person interviewet Type 

Thisted Kommune Skole: Sjørring Skole Skoleleder Telefon 

Thisted Kommune Forældre Forældrerepræsentant, Sjørring Skole Telefon 

Thisted Kommune Forvaltning: Undervis-

ning og Fritid 

Skole- og Fritids-chef Telefon 

Thisted Kommune Skole: Hanstholm Skole Skoleleder Telefon 

Brønderslev Skole: Hjallerup Skole Skoleleder Telefon 

Brønderslev Forældre Forældrerepræsentant, Hjallerup Skole Telefon 

Vesthimmerlands Kom-

mune 

Forvaltning: Børne- og 

Skoleforvaltningen 

Skolechef og dagtilbudschef Telefon 

Vesthimmerlands Kom-

mune 

Skole: Hornum Skole Skoleleder Telefon 

Aalborg Kommune Skole: Filstedvejens 

Skole 

It-vejleder Telefon 

Aalborg Kommune Skole: Vodskov Skole Gruppeinterview: Viceskoleleder, it-vejleder, 

lærer 

Case 

Aalborg Kommune Skole: Vodskov Skole Elev-workshop Case 

Aalborg Kommune Forvaltning: Skolefor-

valtningen 

It-chef, Pædagogisk it-konsulent Case 

Aalborg Kommune Skole: Gug Skole Elev-workshop Case 

Aalborg Kommune Skole: Gug Skole Lærer, it-vejleder Case 
 

 

 

 

REGION SJÆLLAND 

Kommune Niveau Person interviewet Type 

Slagelse Kommune Skole: Antvorskov Skole Skoleleder Telefon 

Slagelse Kommune Dagtilbud: Daginstitutio-

nen Sydbyen 

Leder Telefon 

Slagelse Kommune Dagtilbud: Daginstitutio-

nen Sydbyen 

Gruppeinterview: souschef og 3 pædagoger Case 
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Roskilde Forvaltning Konsulent for skolernes læringscentre Telefon 

Roskilde Skole: Absalons Skole Souschef Telefon 

Roskilde Skole: Dåstrup skole Skoleleder Telefon 

Roskilde Dagtilbud: Børnehuset 

Knolden 

Pædagogisk leder Telefon 

Sorø Kommune Skole: Ruds Vedby 

Skole 

Skoleledere Case 

Sorø Kommune Skole: Ruds Vedby 

Skole 

Elev-workshop Case 

Sorø Kommune Forvaltning Ansvarlig for fællesnet, repræsentant fra bor-

gerservice, it samt repræsentant fra dagtilbud 

Case 

Sorø Kommune Dagtilbud: Villa VillaKulla Leder og it-ansvarlig Case 

 

REGION SYDDANMARK 

Kommune Niveau Person interviewet Type 

Sønderborg Kommune Forvaltning Skolekonsulent Telefon 

Sønderborg Kommune Forældre Skolebestyrelsesformand, Sønderskovskolen Telefon 

Sønderborg Kommune Skole: Sønderskovsko-

len 

Skoleleder Telefon 

Sønderborg Kommune Skole: Kløverskolen 

(specialskole) 

Skoleleder Telefon 

Vejle Kommune Skole: Egtved Skole Skoleleder Telefon 

Vejle Kommune Forvaltning It-ansvarlig, kommunikationsmedarbejder, udvik-

lingsleder 

Case 

Odense Kommune Forældre Skolebestyrelsesformand, Ejerslykkeskolen Telefon 

 

FAGEKSPERTER 

Person interviewet Fokus 

Klaus Kvorning Han-

sen 

Vicedirektør for Koncern IT på Københavns Universitet. Tidligere formand for Dansk IT. Ekspert i it-

strategi og it-udvikling 

Christian Dalsgaard Lektor ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale medier under Aarhus Universitet. Forsker i it, 

læring, digitale medier og kommunikation 

Thorkild Bjerre Kreativ direktør og medstifter af bureauet Another, som har fokus på udvikling af kommunikation og 

den digitale nutid. Bureauet yder kommunikationsrådgivning til  

private virksomheder og organisationer  

Frank Støvelbæk Underviser i Medie, Kreativitet og Digital Kultur ved pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen 

UCC 

Ekspert i digital kommunikation og digitale medie 

Line Dybdahl/Hanne 

Nielsen 

Afdelingsleder og chefkonsulent i Rambøll Management Consulting. Erfarne evaluatorer med stor 

rådgivningserfaring inden for socialområdet, især med fokus på dagtilbuddene 
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Peder Kjøgx Chefkonsulent i Rambøll Management Consulting. Stor erfaring indenfor skoleudvikling, herunder 

direkte med digitalisering af folkeskoler og universiteter både  

nationalt og internationalt 

Johanne Köpfli Manager i Rambøll Management Consulting. 7 års specialisering i gennemførelse af undersøgelser 

og komplekse analyser, særligt på undervisningsområdet 

Michael Bang Selvstændig konsulent med fortid hos bl.a. Pearson. Kapacitet inden for standarder og virtuel læring. 

Thomas Skovgaard Leder på Center for Pædagogisk Udvikling, Hedensted Kommune, som har implementeret Google 

Apps for Education på kommunens skoler 

Mads-Peter Gallt It-didaktisk konsulent i Gentofte Kommune, som på skole-it-området er en spydspidskommune 

 

Markedsanalyse 

Virksomhed Navn 

Itslearning Per Thorbøll 

KMD Ann Bendixen, Christian Scheuer  

Netcompany Thomas Cord 

Tabulex Anne Frederiksen 

Aros it Jørgen Bilet Gude 

CGI Søren Gram 

Blackboard  Dan Nygren  

IT-Kartellet (står for implementering af Moodle)  Jesper Christiansen 

IBM solution provider Peter Martin Jacobsen 

Capsula ApS Kenneth Andersen 

Clio Online Lasse Guldsborg 

Condidact Kim Conrad Petersen 

Conexus  Steinar Evensen 

Datasign Jens Spedsbjerg  

Fronter Gustav Piper 

Gyldendal Malte von Sehested 

Infoba Torben Væring 

LærIT.dk Marcus Bennick  

MeeBook Nanna Bentel 

MV Nordic Casper Wittorf 

Restudy  Jesper Andresen 

Uniwise Rasmus Bloch  
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Bilag D: Resultater fra elevundersøgelse 

 

Figur 14. Elevernes prioriteringer af hvad der er vigtigt for dem i en brugerportal 
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Bilag E: Behovsoversigt 

 

Tabel 27. Oversigt over forskellige brugergruppers behov 

 Elev/barn Forældre Pædagog Lærer Leder Forvaltning 

Sammenhæn-
gende kommu-
nikation  

Bedre samar-
bejde 

Fokus på over-
gang 

Sammenhæng 
mellem skole og 
fritid  

Chat med lære-
re. 

Deling af mange 
forskellige filty-
per. 

Chat med andre 
elever (også fra 
andre skoler). 

Forum. 

Nem kommuni-
kation med 
lære-
re/pædagoger 
og andre foræl-
dre. 

Følge barnets 
dagligdag gen-
nem billeder og 
små opdaterin-
ger. 

Samlet sted at 
få information 
om barnet og 
dets læring og 
trivsel. 

Kommunikation 
til forældre om 
aktiviteter (dag-
bøger). 

Nem kommuni-
kation ifm. 
overgange til 
andre institutio-
ner og skoler 
(også på tværs 
af kommuner). 

Mulighed for at 
opsætte og give 
information om 
legeaftaler. 

At kunne sætte 
push/pull-
adviseringer, så 
beskeder til 
forældre distri-
bueres på de 
rette platforme. 

Nem og hurtig 
adgang til kom-
munikation med 
forældre og evt. 
de ældre elever. 

Ensartet kom-
munikationska-
nal. 

Nem kommuni-
kation ifm. 
overgange til 
andre institutio-
ner og skoler 
(også på tværs 
af kommuner). 

At kunne sætte 
push/pull-
adviseringer, så 
beskeder til 
elever og foræl-
dre distribueres 
på de rette 
platforme. 

Overblik over 
status på stue i 
dagtilbud eller 
klasse på sko-
len. 

Mulighed for 
opsætning af 
adviseringer  

At kunne se om 
centrale beske-
der til bruger-
grupperne er 
læst/åbnet. 

Mulighed for at 
kommunikation 
mellem forskelli-
ge interessenter, 
f.eks. vugge-
stue-
daginstitution, 
daginstitution-
skole, skole-
fritidstilbud, 
skole/ 
daginstitution-
forvaltning 

Nem og hurtig 
adgang til infor-
mation om 
barnet i særde-
leshed ved 
overgang fra 
daginstitution til 
skole eller ung-
domsuddannel-
se. 

Målrettet og 
relevant kom-
munikation til 
større bruger-
grupper. 

Administration 
og målopfølg-
ning 

Lettere admini-
stration 

Statistikfunktio-
ner 

Adgang til eget 
skema, elevplan 
og test. 

Adgang til den 
pædagogiske 
handleplan 

Adgang til sko-
lebørns hold, 
skema og lektier 

Adgang til elev-
plan og karakte-
rer etc. 

Registrering og 
overblik over 
børns ferie og 
fravær 

Pædagogiske 
læreplaner 

Sprogscreening. 

Elevplaner, 
elevlogs, test 
resultater, ka-
rakterer 

Fraværsregistre-
ring  

Sprogscreening. 

Minimere antal-
let af lukkede 
systemer som 
kræver indtast-
ning.  

Enkel indgang til 
diverse rappor-
ter og statistik. 

Sikker og nem 
håndtering af 
data og doku-
mentation om 
barnet ved 
overgange 
mellem instituti-
oner. 

Enkel indgang til 
diverse rappor-
ter og statistik  

Fokus på læ-
ring og udvik-
ling 

Dynamisk læring 
og udvikling 

Omdrejnings-
punkt om bar-
net/eleven 

Følge progres-
sion på eget 
undervisnings-
forløb 

Adgang til lektier 
og øvelser 

Digital læring 

It-færdigheder 
og it-dannelse 

Eleven/barnet 
som et skaben-
de individ. 

Informationer og 
værktøjer til at 
understøtte 
barnets læring 
og faglige pro-
gression. 

Adgang til lø-
bende informati-
on om barnets 
trivsel og udvik-
ling. Muligheder 
for at bruge 
informationen 
aktivt i hjemme. 

Samlet sted 
med al informa-
tion om barnets 
trivsel og udvik-
ling etc. 

Mulighed for at 
følge barnets 
udvikling. 

Mulighed for at 
sætte konkrete 
mål op for bar-
net og arbejde 
dynamisk med 
disse i hverda-
gen. 
 

Nem og over-
skuelig adgang 
til pædagogiske 
værktøjer. 

Samlet sted 
med al informa-
tion om barnet, 
både fagligt, 
pædagogisk etc. 

Mulighed for at 
følge elevens 
progression, 
udvikling og 
læring 

Mulighed for at 
sætte konkrete 
mål op for bar-
net/klassen og 
arbejde dyna-
misk med disse i 
hverdagen. 

Nem og over-
skuelig adgang 
til eksterne 
digitale læremid-

Nemmere data-
adgang om det 
fagli-
ge/pædagogiske 
arbejde med 
barnet.  
  

N/A 
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ler.  

Mulighed for at 
tilrettelægge 
differentieret 
undervisning 
samt understøt-
te inklusion ifm. 
barnets læring. 

Tydelig kerne-
opgave 

Brugerportalen 
bliver et aktivt 
kommunikati-
onsforum 

Definere grund-
læggende funk-
tioner 

Online adgang 
til materialer på 
tværs af devices 
og platforme. 

Nem login-
proces. 

Nem adgang til 
ikke-fortrolig 
information, eks. 
Skemaændrin-
ger. 

Muligt at skubbe 
adviseringer ud 
til de platforme 
og services, 
hvor børnene er. 

Tilgå dagli-
ge/ugentlige 
informationer, 
f.eks. i form af 
kalenderfunktion 
(lektier, ugeplan, 
projektuger etc.) 
for begge foræl-
dre. 

Hurtig og enkel 
adgang til ikke-
fortrolig informa-
tion. 

Skelnen mellem 
fortrolig og ikke-
fortrolig informa-
tion. 

Nem adgang til 
information på 
tværs af stu-
er/afdelinger 
inden for samme 
institution, men 
også på tværs af 
kommunen. 

Direkte kommu-
nikation med 
f.eks. forældre. 

Nem og hurtig 
adgang til elever 
og undervis-
ningsmateriale 
(uden komplice-
ret login-
procedure). 

Nemme mulig-
heder for at 
kommunikere 
(direkte) om 
eleven. 

 

 

Nemmere hånd-
tering af børne-
nes overgange - 
indskoling såvel 
som udskoling 
og system-
sammenhæng. 
 

Tilgængelighed 
– fælles plat-
form. 

Fælles data-
grundlag – evt. 
national data-
base med fælles 
standarder for 
udveksling af 
information om 
barnet. 

Datasikkerhed 
og ejerskab – 
etablering af 
fælles datamo-
del i overens-
stemmelse med 
gældende regu-
leringer. 

Nemme og 
”lækre” løs-
ninger 

Gøre hverdagen 
nemmere for 
brugerne 

Lækkert og 
intuitivt design 

Simpel oversigt 
over nødvendigt 
materiale og 
information. 

Stærk kobling 
mellem brugte 
medier og de-
vices og bruger-
portalen. 

En kendt ver-
den. 

Nem adgang til 
information om 
barnet og nem-
mere kommuni-
kation. 

Bedre mulighed 
for informations-
udveksling og 
kommunikation. 

Finde nødvendig 
information 
nemt. 

Stærk kobling 
mellem brugte 
medier og de-
vices og bruger-
portalen. 

Fælles portal for 
barnet. 

Bedre mulighed 
for informations-
udveksling og 
kommunikation. 

Reducere ma-
nuelle og papir-
bårne proces-
ser. 

Stærk kobling 
mellem brugte 
medier og de-
vices og bruger-
portalen. 

 

Fælles portal for 
barnet. 

Bedre mulighed 
for informations-
udveksling og 
kommunikation. 

Reducere ma-
nuelle og papir-
bårne proces-
ser. 

Stærk kobling 
mellem brugte 
medier og de-
vices og bruger-
portalen. 

Bedre mulighed 
for informations-
udveksling og 
kommunikation. 

Reducere ma-
nuelle og papir-
bårne proces-
ser. 

Stærk kobling 
mellem brugte 
medier og de-
vices og bruger-
portalen. 

 

Bedre mulighed 
for informations-
udveksling og 
kommunikation. 

Reducere ma-
nuelle og papir-
bårne proces-
ser. 

Stærk kobling 
mellem brugte 
medier og de-
vices og bruger-
portalen. 

Ejerskab af 
data 

Fleksibel og 
åben arkitektur 

Mulighed for 
fildeling og 
uploade. 

Kobling til andre 
medier. 

Nem kommuni-
kation mellem 
forskellige sy-
stemer og digita-
le læremidler. 

Nem kommuni-
kation mellem 
forskellige sy-
stemer og digita-
le læremidler. 

Adgang til data 
er det centrale – 
det handler ikke 
om systemer. 

Adgang til data 
er det centrale – 
det handler ikke 
om systemer. 

 


