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Certificeret
e-læringsforløb©

”Når skolen kan fortælle, at de har været 
igennem en proces, hvor de pædagogi-
ske tanker, de har tænkt, er blevet kig-
get efter af eVidenCenter, og de har sagt 
god for, at det er en god måde at køre 
forløbet på, giver det bedre mening for 
virksomhederne at igangsætte projekter, 
fordi det er så nyt alt det her”. 

Udtalelse fra Certificeringsdeltager i 
forbindelse med Bent B. Andresens 
følgeforskning under udvikling af 
certificeringsordningen.

Følgende skoler har i 2018 fået certificeret e-læringsforløb:
Business College Syd • EUC Nord

Videncenter for databaseret service og forretningsudvikling
Kold College • Learnmark • Mercantec

Roskilde Handelsskole • TEC • UC Holstebro
Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

VidenDjurs • ZBC • Aalborg Handelsskole
Aarhus Business College

Beskrivelse af certificeringen findes på: 
http://evidencenterinfo.dk/certificering-af-e-laeringsforlob/

 



Hvad er en certificering?
Certificering af e-læringsforløb er en frivillig certi-
ficering for uddannelsesinstitutioner, der udbyder 
ungdoms-, efter- og videreuddannelse for voksne. 
Certificeringen sikrer en velbegrundet og konsi-
stent tilrettelæggelse af kurser og undervisnings-
forløb baseret på e -læring i forhold til målgruppe 
og læringsudbytte.

Der indgår tre niveauer i certificeringen:
1. præmisserne for forløbet,
2.  læringsudbyttet og kravene til deltagernes 

forudsætninger, og
3.  den didaktiske og pædagogiske begrundelse 

for læringsaktiviteterne.

Certificering af e-læringsforløb
Når et e-læringsforløb bærer certifikatet [Certi-
ficeret e-læringsforløb] betyder det, at forløbets 
planlægning er kvalitetssikret og godkendt af eVi-
denCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring.
 
Et certificeret e-læringsforløb er planlagt, så det:
• Udnytter tid og sted meningsfuldt
•  Tager udgangspunkt i det deltagerne kan inden 

og skal kunne efter forløbet, så deltagerne lærer 
bedst muligt

•  Baserer sig på værdifuld læring med it, fordi 
der er sammenhæng mellem teknologi, fagligt 
indhold, behovet for kommunikation samt under-
viserens og deltagernes roller.

 
Institutioner, der udbyder certificerede forløb, er 
selv ansvarlig for kvaliteten af selve gennemførel-
sen af forløbet. Certificeringen omfatter udeluk-
kende forløbets planlægning.

Certificering af e-læringsforløb er udviklet i 
samarbejde med 18 erhvervsskoler samt Danske 
Erhvervsskoler og –Gymnasier. Lektor Ph.D. 
Bent B. Andresen, Aarhus Universitet, DPU har 
som forsker fulgt certificeringen af de første 23 
e-læringsforløb. 

Bag certificeringsordningen står eVidenCenter, 
Det Nationale Videncenter for e-læring, der be-
skæftiger sig med pædagogisk innovation med  
it på uddannelsesområdet.

Certificeret
e-læringsforløb©

Kig efter det nye e- 
mærke for at finde  

kurser, der er  
certificerede.


