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Læringspakker og digitale læringsforløb 
Introduktion 

Dette dokument beskriver, hvad der karakteriserer henholdsvis en læringspakke og et digitalt læringsforløb. Dertil 

følger der en liste med en række krav, som skal opfyldes. Listen med krav til læringspakkerne er opdelt i to niveauer: 

Niveau 1 og Niveau 2. Niveau 1 skitserer en række minimumskrav, som en læringspakke som minimum skal leve op til 

før, at den synliggøres på Learnspace til brug i undervisningen. Niveau 2 skitserer yderligere krav, som en læringspakke 

skal leve op til for, at denne kan karakteriseres som ”færdig”. Kravene er delt op i disse to niveauer, for at 

overskueliggøre og strukturere kravene i en kronologisk orden i forbindelse med din/jeres udvikling af læringspakke.  

En læringspakke defineres kort som:  

 

 

Derudover: 

- En læringspakke indeholder (og/eller henvisninger til) alle de skriftlige materialer (tekster, links mv.), film, 

opgaver, tests, power-points m.v. som hører til det forløb, læringspakken udgøres af.  

- Læringspakkerne indeholder både en beskrivelse af, hvordan læringspakken er tænkt anvendt samt en 

beskrivelse af, hvordan man som lærer konkret skal arbejde med de forskellige elementer i læringspakken. 

Det skal derfor fremgå af læringspakken hvilken rækkefølge, eleverne skal arbejde med de pågældende 

materialer, opgaver mm. på.  

- En læringspakke skal tage højde for, at eleverne også skal udvikle komplekse faglige kompetencer, der ikke 

altid er let målbare 

- En læringspakke skal tage afsæt i den pædagogiske strategis 7 pejlemærker: 

o Afsæt i tydelige læringsmål 

o Kobling mellem undervisning og virkelighed 

o Motiverende, varierende og udfordrende undervisning 

o Dannelsesaspektet er en central del af undervisningen 

o Alle elever trives 

o Engagerede og kompetente undervisere 

o Teknologi, it og virtuel undervisnings som centralt element 

Læringspakkerne på Learnspace kan, med udgangspunkt i ovenstående definition, således siges at være der, hvor 

alle dine undervisningsmaterialer og vejledninger her til samles, og materialerne (og undervisningen) kan dermed 

deles undervisere imellem. På sigt skal al undervisning tage afsæt i læringspakkerne på Learnspace.  

Arbejdet med læringspakker skal tænkes i feedback loops. Det betyder, at læringspakkerne altså skal kunne 

opdateres og videreudvikles i henhold den feedback, de udløser.  

Krav til læringspakker 
Det er vigtigt, at nedenstående krav læses med opmærksomhed på, at kravene kan opfyldes på mange forskellige 

måder. Der arbejdes på mange forskellige måder inden for de forskellige fagfelter og afdelinger, og derfor er det 

centralt at I, i hver afdeling, benytter muligheden for at udarbejde læringspakker, der lever op til kravene på en 

måde som spiller sammen med det fagfelt læringspakkerne optræder i. Med andre ord er der altså plads til 
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fortolkning af, hvordan kravene kan imødekommes. Derudover lægges der op til at I, i hver afdeling, fælles beslutter 

hvilken grad af detaljerigdom de forskellige beskrivelser skal indeholde.   

 Læringspakken skal indeholde samtlige (for så vidt muligt) materialer (og/eller henvisninger hertil) såsom fx 

tekster, links, videoer, power-point osv., som skal bruges i forbindelse med det pågældende forløb  

 Læringspakken skal indeholde en vejledende tidsplan/tidsangivelse for forløbets varighed (fx i dage/uger) 

 Læringspakken på EUD-området skal indeholde link til den gældende LUP (sørg altid for, at linket er 

opdateret)  

 Læringspakken skal indeholde egne opstillede læringsmål for læringspakken (eventuelt med Læringspakken 

skal indeholde en beskrivelse af, hvordan denne er tænkt anvendt således, at læringspakken problemfrit kan 

deles/overtages af kollegaer (fx i tilfælde af sygdom) 

 Læringspakkerne skal systematiseres således, at der i hver afdeling er en gennemgående ensartet systematik 

i opbygningen og designet af læringspakkerne 

 Didaktiske og pædagogiske overvejelser som knytter sig til forløbet skal fremgå af læringspakken:   

o Progression i forløbet 

o Differentiering: henholdsvis elevdifferentiering og undervisningsdifferentiering 

o Motion og bevægelse 

o Feedback  

o Evaluering m.m.  

 forløb indeholder muligheder for at kunne komme i kontakt med underviser 


