Side 1 af 2

3.1 b. Effektiv distribution af digitale
læremidler
Målsætning

Regeringen vil understøtte grundlaget for, at der inden udgangen af 2012 etableres
en eller flere markedsbaserede distributionsplatforme med nem og overskuelig
adgang til digitale læremidler, som bygger på de fællesoffentlige principper om
fælles, åbne standarder (fx en slags ”app-store”, som man kender det fra indkøb af
musik og programmer til smartphones og computere på internettet).
Beskrivelse af initiativ

Et centralt element i at opnå en øget anvendelse af it i undervisningen er, at lærere
og elever på en enkel og simpel måde har tilgang til og overblik over udbuddet af
digitale læremidler. Parterne i styregruppen for folkeskole-it (se initiativ 3.1.a) vil
derfor inden udgangen af 2012 medvirke til at sikre grundlaget for en
markedsbaseret udvikling af en eller flere brugervenlige distributionskanaler for
digitale læremidler.
En distributionskanal skal på den ene side være enkel at anvende og adressere de
behov og ønsker, som den enkelte lærer har. Det bør således fx være muligt for
lærerne at søge materialer på det relevante niveau og fag samt elevernes læringsmål
(fx i dansk i 6. klasse), og løsningen kan med fordel indeholde »top-10«-funktioner
o.l., hvor fx en dansklærer præsenteres for digitale læremidler, som andre
dansklærere har downloadet mv. Det bør desuden være muligt at tilføje
brugerskabte data, fx anmeldelser af programmer, tips til anvendelse, etc.
En parallel efterspørgselsstimulering i perioden kan medvirke til en tilstrækkelig
volumen i efterspørgslen på digitale læremidler, så private aktører vil kunne se en
interesse i at engagere sig i at udvikle og drive effektive distributionskanaler for
digitale læremidler. Regeringen vil herudover tage initiativ til at reducere eventuelle
yderligere juridiske eller praktiske barrierer for, at private aktører vil engagere sig i
udviklingen af effektive og brugervenlige distributionsplatforme.
Målsætningen i initiativet er, at der skal være adgang til en eller flere nye effektive
og brugervenlige distributionskanaler for digitale læremidler inden udgangen af
2012. Distributionskanalen/-erne skal endvidere kunne tænkes sammen med nye
muligheder for videndeling mellem lærere, kommunikation med elever og
forældre samt administration og dokumentation af forbruget af digitale læremidler.
Parterne skal i den henseende medvirke til at understøtte udviklingen i form af
den rette balance af regulering og retningslinjer, fx for brug af it-governance,
rammearkitekur og standarder, som understøtter en konkurrencebaseret model og
undgår monopoldannelse.
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Økonomi

Af folkeskole-it-puljen afsættes et mindre beløb til at facilitere udviklingen af en
eller flere distributionskanaler, herunder fælles standarder og rammer.
Organisering

Initiativet indgår som en del af den samlede indsats for at styrke it i folkeskolen,
og den nærmere udformning af initiativet drøftes i den nye styregruppe for
folkeskole-it (se initiativ 3.1.a).
Proces for implementering

Én eller flere nationale platforme til distribution af digitale undervisningsmidler
forventes etableret i 2012.

