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Opfølgning på pilotprojekt for indkøb af digitale læremidler 

Danske Forlag deltog den 12. december 2018 i møde hos KL sammen med BFU og en række små og 

store leverandører, hvor KL og Deloitte uddybede planerne om et pilotprojekt for indkøb af digitale 

læremidler. På mødet blev der tydeligt fra både små og store leverandører advaret om, at den skit-

serede flat-rate model, vil have en indgribende indflydelse på markedsudviklingen med negative 

følger for både kvaliteten og innovationen i de digitale læremidler.  

På mødet oplyste KL, at modellen er af hensyn til de små forlag, men de deltagere, der på mødet 

repræsenterede de små leverandører pegede på, at modellen vil ødelægge markedet og dermed 

ikke løse det problem, som KL forventer om, at markedet på sigt vil blive indsnævret.  

På mødet noterede vi bl.a.  

 at den enhedsopgørelse, som er en forudsætning for at kunne anvende en flat-rate model, 

hvor ensartede forløb modtager samme vederlag, ikke er mulig i praksis. På mødet blev det 

bl.a. fremhævet, at f.eks. adaptive læremidler, ibøger, træningsforløb, læringsobjekter 

m.m. ikke kan inddeles i sammenlignelige forløb. Ligesom det blev påpeget, at forløb 

spænder over små forløb, som f.eks. kan afvikles på to lektioner til forløb, som det kan 

tage ½ år at udvikle. 

 at en enhedsopgørelse alene tager højde for indholdet men ikke for den læringsteknologi, 

som sætter rammen for læremidlet, og som afspejler forlagets udviklingsomkostninger til 

teknik. 

 at en enhedsopgørelse vil bremse innovationen i markedet, da de standarder (pointmodel-

ler), som vil blive afgørende for vederlagsfordelingen, vil blive definerende for forlagenes 

produktudvikling. Dermed er der risiko for, at kvaliteten af danske digitale læremidler bli-

ver ringere. 
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 at der blev peget på, at der f.eks. ikke er taget højde for de udviklingsomkostninger, som 

projektet vil medføre ift. forbrugsregistrering, licensstyringssystemer mm. En af mødedel-

tagerne vurderede, at projektet ville indebære udviklingsomkostninger på ca. 200.000- 

500.000 pr. forlag. KL besvarede ikke spørgsmålet, om hvorvidt det er omkostninger, som 

kommunerne vil dække.  

Det er Danske Forlags opfattelse, at de indsigelser ift. projektet, som mødedeltagerne gav udtryk 

for, er så væsentlige og tungtvejende, at de bør give anledning til, at KL indgår en konstruktiv dia-

log med forlagene om, hvilke reelle udfordringer, der er i markedet, samt hvordan de løses bedst 

muligt, uden at det får negative konsekvenser for kvaliteten i undervisningen.   

Med venlig hilsen 

Christine Bødtcher-Hansen 

direktør 


