
Skatteministeriet øger 
vidensniveauet hos medarbejderne 
med digital læring

Fleksibilitet
Digital læring er uafhængig 
af tid og sted.

Standard 
Digital læring understøtter, at 
alle får ensrettet information.

Kvalitet 
Digital læring bidrager til 
kvaliteten af tilstedeværel-
sesundervisning.

I den offentlige sektor er 
Skatteministeriet blandt 
dem, som har indarbejdet 
digital læring som en 
del af den generelle 
kompetenceudvikling i 
organisationen.

I dag har de en afdeling med ekspertise i digital 
læring, som vejleder HR i, hvordan digital læring 
kan understøtte og supplere nye udviklingsaktivi-
teter.

Grundlæggende fordele ved digital læring
I Service og Administrationsstyrelsen leverer de 
læring til alle styrelser i Skatteministeriet. Alene 
i 2018 havde de 2.600 nye ansættelser, og de er 
geografisk spredt over hele landet. Det er derfor 
oplagt at arbejde med digital læring, da det er flek-
sibelt, effektivt og standardiseret. 

Kristian Rasmussen, konsulent i Kompetencer og 
læring, fortæller:

”Hos Skatteministeriet er det helt naturligt at arbejde 
med digital læring, da vi undgår udfordringer med 
lokaler, undervisere og transporttid. Medarbejderne 

kan gennemføre kurserne, når det passer ind i deres 
hverdag, og de kan endda dele kurserne op i mindre 
bidder. Når det gælder vores compliance kurser, er 
det især en fordel, at vi er sikre på, at medarbejderne 
gennemgår det samme forløb og opnår samme 
viden.”

Læring og udvikling i fokus
E-læringskurser kan ikke altid stå alene. Når det 
drejer sig om mere dybdegående og kompliceret 
viden eller læring, der kræver refleksion og øvelse, 
kan det være nødvendigt at kombinere den digi-
tale læring med andre tiltag. Derfor arbejder Skat-
teministeriet med længere læringsforløb eller 
blended learning, som er en kombination af flere 
læringsformer. Det betyder, at der er større fokus 
på læringen uden for det egentlige kursus, inspi-
reret af 40-20-40 modellen, som skal øge udbyttet 
af læring med fordelingen 40 pct. forberedelse, 20 
pct. kursus og 40 pct. indarbejdelse i dagligdagen. 
I disse forløb benyttes f.eks. digital læring, tilstede-
værelseskurser, test, evalueringer og opgaver.

Næste skridt hos Skatteminsteriet er at arbejde 
mere med effektmåling. På nuværende tidspunkt 
forbedrer de løbende deres kurser baseret på eva-
lueringer, men de ønsker også at arbejde aktivt 
med den efterfølgende læring hos medarbej-
derne: Kan de huske indholdet fra kurserne, og får 
de brugt det i deres hverdag? 



Statistik
Antal tilmeldinger til digitale kurser fra 1. januar 
2019 til september 2019.

Digital læring i Campus
Campus indeholder ca. 140 e-læringskurser, som 
kan være relevante for offentligt ansatte. Den 
enkelte organisation kan bruge dem som en del af 
deres kompetenceudvikling.

• Brug e-læringskurser i Campus som en del af 
et blended learning forløb. Et e-læringskursus 
kan eksempelvis bruges som teori og informa-
tion forud for et tilstedeværelseskursus med en 
underviser.

• Skræddersy et onboardingforløb med e-lærings-
kurser fra Campus kataloget. I kan udvælge rele-
vante e-læringskurser som f.eks. God adfærd i 
det offentlige, Databeskyttelse og Journalisering 
og sammensætte med jeres egne introduktions-
kurser. 

• Sammensæt jeres eget e-læringskursus i Cam-
pus. I kan vælge blandt eksisterende e-lærings-
moduler og tilføje egenudviklede moduler som 
f.eks. cases.
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”Vi skal arbejde smart og effektivt 
med læring ved at sørge for, at der er 
sammenhæng mellem læringsformen, 
emnet og formålet med kurset. 
Hvis Campus allerede indeholder 
et kursus, som passer ind i vores 
kontekst, bruger vi dette. Vi udvikler 
også mange digitale kurser selv, og 
hvis emnet kræver det, opretter vi 
også tilstedeværelseskurser med 
undervisere, som kan facilitere dialog 
og refleksion. 

- JENS SØRENSEN,

KONTORCHEF, SKATTEMINISTERIET

11.691: Egenudviklede kurser

3.586: Campus kurser

41: EU kurser


