
  
 

  

Certificeringens fokuspunkter 
Certificeringen omfatter dokumentation af følgende 6 områder: Forløbets præmisser, Forløbets mål, Deltager-

forudsætninger, Forløbets organisering, Forløbets læringsformer og elementer og Evaluering.  

Med udgangspunkt i den eDidaktiske Overvejelsesmodel beskrives certificeringens fokuspunkter i en skematisk 

struktur således: 

Fokuspunkt Formål Kriterier Indikatorer 

Forløbets mål  Forløbet tilrettelægges ud fra 
præcise målsætninger for ele-
vens udbytte af at deltage i for-
løbets enkelte aktiviteter og for-
løbet som helhed 

  

Læringsmål er formuleret, så 
de er entydige og præcise 
ved at henvise til en aner-
kendt taksonomi 

 

Eksempel på dokumenta-
tion: 

Målbeskrivelse 

Er forløbet beskrevet med ekspli-
citte mål for det, deltagerne skal 
have ud af at deltage i enkelte akti-
viteter, evt. delforløb? 

Kan hvert læringsmål relateres til 
én eller flere samlede aktiviteter 
(delforløb)? 

Er læringsmålene formuleret i et 
sprog, målgruppen forstår? 

 

Deltagerfor-
udsætninger  

Forløbet tilrettelægges med ud-
gangspunkt i og overvejelser om 
deltagernes forudsætninger (fx 
personlige, faglige, e-lærings-
mæssige)  

En beskrivelse af deltager-
nes forudsætninger samt ar-
gumenter for de afledte valg 
for tilrettelæggelse af forlø-
bet  

Eksempel på dokumenta-
tion:  

Målgruppebeskrivelse  

Er forløbets målgruppe beskrevet 
med særlige udfordringer og/eller 
ressourcer, som har konkret betyd-
ning for forløbets indhold og form? 
(fx svage læse- og skrivefærdighe-
der, styrket faglighed pga. forudgå-
ende uddannelse, evt. erfaringsba-
seret en differentieret målgruppe) 

Forløbets or-
ganisering  

Forløbet organiseres ud 
fra overvejelser over hvor, hvor-
når og hvorfor de enkelte 
dele af forløbet vil blive afviklet. 

En beskrivelse af organise-
ringen i form af: 

 Hvor: stedfleksibelt, on-
line eller blended lear-
ning  

 Hvornår: tidsfleksibelt  

Samt Hvorfor i form af argu-
mentation for organiserin-
gen 

Eksempel på dokumenta-
tion:   

Forløbsplan med begrun-
delse 

Er forløbet beskrevet med en kro-
nologisk oversigt, der viser hvilke 
aktiviteter (evt. delforløb), der føl-
ger efter (og evt. ved siden af hin-
anden). 

Er det beskrevet og velbegrundet 
hvilke aktiviteter (evt. delforløb), 
der foregår hhv. online og i tilstede-
værelsesunder-visningen? 

  



  
 

  

Fokuspunkt Formål Kriterier Indikatorer 

Forløbets læ-
ringsformer 
og elementer 

Forløbet tilrettelægges med af-
sæt i pædagogiske overvejelser, 
der udmønter sig i valg af læ-
ringsform og sammen-
hæng mellem værktøjer, mate-
rialer, kommunikations- og sam-
arbejdsformer samt undervise-
rollen. 

Beskrivelse af læringsform 
og aktiviteter (og evt. delfor-
løb) og mål med begrundel-
ser for valg af værktøjer, 
kommunikations- og samar-
bejdsformer samt undervi-
serrolle i de enkelte aktivite-
ter.  

 

 

 

Eksempel på dokumenta-
tion:  

Lærervejledning, Kommuni-
kationsplan  

Er aktiviteterne i forløbet udformet 
og beskrevet med en tydelig sam-
menhæng mellem læringsform og 
elementer? 

Bidrager de valgte e-læringsværktø-
jer og/eller materialer til at under-
støtte målgruppens opfyldelse af 
læringsmålene i aktiviteternes (evt. 
delforløbets) læringsmål? 

Bidrager de valgte e-læringsværktø-
jer og/eller materialer til at under-
støtte formidling eller de valgte 
kommunikations- og samarbejds-
former? 

Understøtter underviserrollen akti-
vitetens læringsform (herunder de 
valgte kommunikations- og samar-
bejdsformer).  

 

Evaluering  Forløbet tilrettelægges med 
evalueringsformer knyttet til læ-
ringsmål   

Formål med evalueringen og 
begrundelser for valg af eva-
lueringsformer- og aktivite-
ter i forhold til opstil-
lede mål for forløbet, samt 
beskrivelse af hvor evalue-
ringen foretages. 

 

Eksempel på dokumenta-
tion:  

Evalueringsplan  

Er forløbet beskrevet, så det ekspli-
cit fremgår, hvilke af forløbets mål, 
underviseren vil følge op på, samt 
hvordan og med hvilke(t) formål? 

Er der sammenhæng mellem evalu-
eringens metode (fx digitale tests, 
kvantitative registreringer, kvalita-
tive observationer, dialoger etc.) og 
karakteren af de enkelte mål for 
forløbet? 

Er der beskrevet et formål med 
evalueringen (fx karaktergivning, 
formativ feedback, efterfølgende 
tilpasning af forløbets undervis-
ning) 

 

 

 


