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Detaljeret styring af lærerne gennem en læringsplatform 

Danske lærere udviser en form for civil ulydighed for at ’overleve’ den detaljerede styring af skolens 

hverdag, der kommer i forlængelse af implementeringen af en læringsplatform. Mange lærere oplever 

således den stramme styring som kontrollerende, hvilket faktisk betyder, at de ikke underviser så godt, 

som de selv mener de kan. Det er problematisk, da vi er afhængige af, at lærerne laver en god 

undervisning, sådan vores børn kan blive så kloge som muligt. Jeg har undersøgt implementeringen af 

en læringsplatform i folkeskolen og bidrager med vigtige indsigter i, hvordan skoleledelse og lærere 

reagerer, dels når det politiske system vil have tingene ordnet på en bestemt måde, dels på en digital 

platform, der er designet til at understøtte disse bestemte måder. Det er vigtigt, fordi vi får værdifuld 

viden om forholdet mellem politiske styring, skoleledelsen oversættelse af styringen og lærernes 

arbejde, men også fordi den viden kan bidrage til at informere andre sektorer, der måske skal igennem 

samme digitaliseringsproces. Min forskning peger på en række negative konsekvenser af styringen 

gennem en digital platform. De er vigtige at få belyst, sådan vi ikke begår de samme fejl igen. Men 

skulle jeg vende det på hovedet og række ud for at finde den gode historie, så vil den være, at 

skolelederne og lærerne brænder for at lave en god skole for vores børn. Når den stramme 

detailstyring så forstyrrer dem, så er lærerne vældig dygtige til at arbejde rundt om styringen, sådan 

de stadig kan fokusere deres energi på at lave, hvad de anser som god undervisning.  

En programmeret styringsarkitektur 

I en dansk kontekst skal en læringsplatform forstås som en digital platform, hvor lærerne kan lave og 

opbevare undervisning, registrere data om eleverne og kommunikere med eleverne. Kort sagt en 

online platform til at organisere undervisning, elevernes læring og progression.  I min afhandling viser 

jeg, at platformen ikke er neutral i sit design. Den er nemlig programmeret til at ændre lærernes 

dagligdag fundamentalt. Læringsplatformens styringsarkitektur udfoldes fx ved at understøtte en 
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automatisering og standardisering af undervisningen i forhold til eksempelvis læringsmålstyret 

undervisning. Ligeledes viser jeg, at læringsplatformens design faktisk er mere vidtgående end bare at 

lede lærernes undervisning i bestemte retninger, fordi den er designet til at fungere som panoptikon. 

Panoptikon er et fængselsdesign, der muliggør, at en fangevogter til enhver tid kan observere alle 

fangerne i fængslet på en gang. Ud fra et styringsperspektiv er det geniale ved panoptikon, at fangerne 

ikke ved, hvornår de præcist bliver observeret. Med læringsplatformen som et dagligt værktøj ved 

lærerne heller ikke, hvornår de bliver kontrolleret, da skolelederen altid kan ’klikke’ ind på den 

undervisning, som læreren arbejder med. Den digitale synlighed over lærerens gøren og laden 

disciplinerer således lærerne til bestemte undervisningsmetoder.  

Født i konflikt 

I afhandlingen viser jeg, at læringsplatformen er født i konflikt, fordi den er tæt forbundet med 2014 

skolereformen og lov 409 fra 2013. Læringsplatformens tilknytning til de to reformer skal især ses i 

lyset af, at den er designet til at løse to af udfordringerne ved reformerne. Et formål med 2014 

reformen er, at skoledagen for elevernes forlænges. Lov 409 gør det muligt, at lærerne kan bruge 

mere af deres tid til undervisning. Et stærkt politisk argument for at anvende en læringsplatform er 

således, at hvis lærerne bare bruger en læringsplatform, så vil de slet ikke opdage, at de har mindre 

tid til forberedelse, da digitaliseringen vil spare dem for en masse arbejdsgange. Mine analyser viser 

nu, at lærerne ikke deler denne optimisme omkring digitalisering.   

Yderligere er problemet, at Lov 409 er en lov, der bunder i en konflikt mellem Kommunernes 

Landsforening og Danmarks Lærerforening. Faktisk er Lov 409 folketingets afslutning på en 

omsiggribende lockout af lærerne. Loven tilgodeser alt overvejende Kommunernes synspunkter og 

efterlader Danmarks Lærerforening med en følelse af at være blevet kørt over af en damptromle.   

Jeg viser, at konsekvensen af lockouten er, at lærerne og Danmarks Lærerforening har en 

afgrundsdyb mistillid til det politiske felt. Og det betyder, at eksempelvis Danmarks Lærerforening 

kommunikerer ud til deres medlemmer, at læringsplatformen er meningsløs metodetvang, hvilket, 

resulterer i, at læringsplatformen ude på skolerne fødes i konflikt.   
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Den konkrete Implementering af læringsplatformen 

Min forskning viser, at det faktisk godt kan lade sig gøre at få lærerne til at bruge læringsplatformen. 

Det kræver, at skoleledelsen anvender ’transformationsledelse’ – det betyder i min undersøgelse, at 

de følger lærernes brug af platformen tæt og stiller krav til brug af platformen. Skoleledelsen er nu 

godt klar over, at læringsplatformen er født i konflikt, og at der blandt lærerne er en relativ stor 

modstand mod denne digitale forandring af deres dagligdag. Mine analyser peger da også på, at det 

er svært for skoleledelsen at få lærerne i gang med at bruge platformen. Selvom brug af 

læringsplatformen er det, der i skoleverdenen kaldes en ’skal-opgave’. På den måde er skoleledelsen 

loyale embedsmænd, der gør, hvad de bliver bedt om – og siger til lærerne, at brug af 

læringsplatformen er en skal-opgave.  

Derfor peger mine analyser også på, at skoleledelsen anvender hård direkte magt for at få 

lærerne til at bruge læringsplatformen. Det betyder, at skoleledelsen over for lærerne understreger 

skal-opgaverne, der er i forlængelse af implementeringen af platformen skal løses. Den række af 

specifikke krav – eller skal-opgaver – det kan fx være en bestemt måde at lave en digital elev- og 

årsplan, indskrænker lærernes metodefrihed. Læreren får altså mindre rum til at lave og organisere 

den undervisning, de anser som meningsfuld. Men samtidig viser mine analyser, at skoleledelsen også 

bruger det som kan karakteriseres som en mere sofistikeret blød magt for at få lærerne til bruge 

læringsplatformen. Denne form for sofistikeret blød magt kommer fx til udtryk ved overlevering af 

materiale/information, når lærerne skal ’bytte’ klasser. Skoleledelsen organiserer således en struktur 

for overlevering af information omkring en klasse til en anden, hvor det bliver fuldstændig tydeligt, 

hvis læreren ikke har lavet sit arbejde i platformen, men fra de lærere, der skal overtage klassen skabes 

der også en klar forventning til, at arbejdet er lavet i læringsplatformen. Læreren er derfor ’tvunget’ 

til at lave sit arbejde i platformen, hvis ikke hun vil tage den ballade, det eventuelt vil medføre ikke at 

lave det arbejde, der forventes. Den bløde magt har altså i høj grad et disciplinerende sigte, der leder 

frem mod en form for selvregulering af lærernes praksis mod brug af platformen på den rigtige måde. 

Selvom lærerne i første omgang måske slet ikke kan se, at læringsplatformen giver mening at bruge.  
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To strategier til at håndtere de nye strukturer læringsplatformen understøtter 

I min afhandling viser jeg, hvordan læringsplatformens arkitektur fremmer en automatisering og 

standardisering af lærernes arbejde. En forudsætning for automatisering og standardisering er dog, at 

lærerne faktisk bruger platformen. Til trods for skoleledernes anvendelse af både den hårde direkte 

magt, der henviser til skal-opgaverne og den bløde sofistikerede magt, der disciplinerer lærernes 

hverdag, så er der en række lærere, der har udviklet, hvad jeg kalder for en civil ulydighedsstrategi. 

For den gruppe af lærere handler det om, at platformen for alt i verdenen ikke skal blive en del af 

deres undervisningspraksis, blandt andet fordi de mener, at de evalueringsmetoder som platformen 

understøtter, er alt for snævre og derfor ikke siger meget om elevens standpunkt og potentiale. Det 

betyder, at den gruppe af lærere fastholder en undervisning uden læringsplatformen, da de mener, at 

den undervisning giver mest mening og bedre gør dem i stand til at varetage deres elevers interesser. 

Min forskning viser også, at en anden gruppe lærere anvender en strategi om at blive klogere på fx 

digitaliseringen, som, man allerede synes, er interessant. Gruppen af lærere synes nu ikke 

nødvendigvis, at platformen er supergod for deres undervisning. Men strategisk udnytter de, at de jo 

alligevel skal bruge platformen til at tilegne sig vigtige nye kompetencer. De akkumulerer såkaldt 

digital- eller ledelseskapital, hvilket betyder, at de gør sig uundværlige over for skolens ledelse. Denne 

strategi bliver så gengældt af ledelsen, når der skal udpeges nøglepersoner til opgaver på skolen.  

Jeg vil runde min formidlingstekst af ved at slutte, som jeg startede. Min afhandling viser, at 

læringsplatformens styringsarkitektur er detaljeret og sigter på at ændre lærernes undervisning.  

Lærerne synes ikke om den ændring, hvilket resulterer i, at en stor del nægter at bruge platformen og 

mange mister motivation for at undervise. Hvis vi skal undgå demotiverede medarbejdere, næste gang 

noget nyt digitalt skal implementeres i den offentlige sektor, så vil jeg pege på, at er supervigtigt, at 

det nye ikke bliver trukket ned over hovedet på dem, men i stedet er en inkluderende proces.  

 


