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Høringssvar vedr. udviklingspulje til digitale læremidler 

Forlæggerforeningen takker for modtagelsen af høringen over kriterier for tilskud til udvikling af digi-
tale læremidler. Forlæggerforeningen har følgende bemærkninger: 

Overordnet set er Forlæggerforeningen positiv overfor, at der iværksættes et nyt initiativ, som har til 
formål at styrke området for digitale læremidler i folkeskolen. Digitale læremidler rummer et stadig 
uudnyttet potentiale i forhold til at fremme indlæring, innovation, inklusion mv. i folkeskolen. 

Forlæggerforeningen er optaget af, at midlerne fra den nye udviklingspulje til digitale læremidler skal 
anvendes bedst muligt til gavn for folkeskolen. Derfor har vi tre forslag til uddybning af, hvordan der 
kan ydes relevant støtte til markedsudvikling: 

• I 2013 blev kriterierne skærpet for tilskud fra puljen til digitale læremidler, hvorfra kommu-
nerne kan søge om støtte til indkøb af læremidler. Det resulterede i, at en række digitale læ-
remidler, som er udviklet i overensstemmelse med samt i tillid til tidligere offentliggjorte kri-
terier, ikke opfylder de nye kriterier. Samtidig er der uddelt færre midler fra puljen til indkøb 
af digitale læremidler end forventet. Derfor bør den nye udviklingspulje til digitale læremid-
ler kunne yde støtte til, at en ansøger kan færdigudvikle et digitalt læremiddel med den eller 
de ekstra funktionaliteter, som er nødvendige for at leve op til de nye kriterier for puljen til 
digitale læremidler. 

• Udviklingspuljen til digitale læremidler bør støtte innovation og videreudvikling af nye funk-
tionaliteter og niveauer i allerede eksisterende læremidler. Det kan fx være et digitalt lære-
middel til brug for undervisning af elever i engelsk i 3. klasse, der videreudvikles til også at 
kunne bruges i 1.-2. klasse. 

• Udviklingspuljen til digitale læremidler bør støtte pilotprojekter for oversættelse og markeds-
føring af digitale læremidler med henblik på eksport til andre lande. Det kan fx dreje sig om 
prototyper af digitale læremidler på engelsk. Hermed kan udviklingspuljen bidrage med et in-
ternationalt perspektiv på markedsudviklingen, som på sigt kan skabe vækst og øget beskæf-
tigelse. 

Disse tre forslag vil ud over at styrke markedsudviklingen også supplere allerede igangværende initia-
tiver på området for digitale læremidler i folkeskolen. 

Afslutningsvist vil Forlæggerforeningen bemærke, at den bedste måde at udvikle markedet for digita-
le læremidler på er ved at øge efterspørgslen på læremidlerne. Når efterspørgslen øges, vil innovati-
onen og udviklingen af de digitale læremidler følge med. 
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