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OP PÅ CYKLEN - GOD SOMMER 

  

 
Israels Plads, København. 

  

Vi ønsker jer alle en god og arbejdsom sommerferie, og håber, at I får 
samlet nye kræfter til efterårets indsatser. 
  

På F-styrelsens vegne 

Frank Egholm, fmd. 
  
  

EFFEKTEVALUERING AF DIGITAL INDSAT I FOLKESKOLEN 



  

INDSATS FOR IT I FOLKESKOLEN 

- evaluering 

 
I 2011 besluttede regeringen og KL at afsætte 500 mio. kr. til en indsats for styrket 
anvendelse af it i folkeskolen. Undervisningsministeriet har netop udsendt en 
slutevaluering af de mange millioner kroners effekt på undervisningen - i form af en 
rappport, "Indsats for it i folkeskolen - evaluering", udarbejdet af konsulenthuset 
Rambøll for Styrelsen for it og læring (STIL). 
  
Her kan I læse rapporten i sin helhed. 
  
LÆSEVEJLEDNING 
Rapporten, der består af seks kapitler, giver denne læsevejledning: 
• I kapitel to præsenteres først de overordnede konklusioner for evalueringen. 
Dernæst præsenteres forslag til fremadrettede behov. Forslagene til fremadrettede 
behov er baseret delvist på konklusionerne fra rapporten og delvist på input fra 
forvaltningsrepræsentanter og informanter. 
  
• I kapitel tre præsenteres anvendelsen af digitale ressourcer, herunder hvordan og 
i hvilket omfang digitale ressourcer anvendes. 
  
• I kapitel fire præsenteres et overblik over udviklingen i (markedet for) digitale 
læremidler både i relation til udgifter anvendt på indkøb, organisering af indkøb og 
udvikling i omfang og kvalitet, herunder det pædagogiske personales oplevelse 
heraf. Det søges i dette kapitel også afdækket, om puljen til kommunernes indkøb 
af digitale læremidler kan have haft betydning for udviklingen i markedet for 
digitale læremidler. 
  
• I kapitel fem præsenteres analysen af anvendelse og oplevede effekter af digitale 
læremidler. Kapitlet er bygget op om analysen af didaktiske digitale læremidler i 
2018. Resultaterne for de didaktiske digitale læremidler i 2018 perspektiveres 
løbende ... 
  
• I kapitel seks præsenteres analysen af anvendelse og oplevede effekter af 
læringsplatformene. 
  
HÅRD KRITIK 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=22304517&msgid=418989&act=9J0X&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fuvm.dk%2F-%2Fmedia%2Ffiler%2Fuvm%2Fudd%2Ffolke%2Fpdf18%2Fjuni%2F180619-evaluering-af-it-i-folkeskolen--endelig-rapport-v--4-juni-.pdf%3Fla%3Dda


Følg også med i den særdeles skarpe og interessante kritik af rapporten, 
bl.a. denne artikel i Fagbladet Folkeskolen. 
  
Jeppe Bundsgaard siger bl.a. i en kommentar:  
… Godt at Simon Fougt går offentligt og klart ud med kritik af det makværk, som 
også denne rapport er. Det må snart høre op med evalueringer, hvor svaret er 
givet på forhånd og ikke bidrager med noget relevant … 
  
Se også dette Blog-indlæg: "Når konsulenthusets kæde springer af", hvor Læremiddel.dk og 
Center for anvendt skoleforskning begrunder, hvorfor de har valgt at kritisere 
rapporten og Rambølls arbejde. De to institutioner mener, det er dem 
magtpåliggende at demonstrere værdien af læremiddelforskning som led i denne 
kæmpestore investering i digitale læremidler og som grundlag for politiske 
beslutninger. 
  
I Dansk Forfatterforenings digitale udvalg bliver effekten af ministeriets rapport og 
den videre udvikling fulgt nøje. 
  
  
  

  
FOR ALLE MEDLEMMER 

  

WORKSHOP: HISTORIEN I FAG- OG 
SKØNLITTERATUR 
  
Kurset handler om, hvordan forfattere af skøn- og faglitteratur for børn og voksne 
anvender anvender og kan anvende historien i tekst og billeder.  
  
Aldrig har historien været mere moderne. Skønlitterære forfattere skriver 
romaner, noveller, billedromaner om forgangne tider, faglitterære forfattere 
skriver om fortidige begivenheder, personer og livsformer i faghistoriske værker, 
biografier, undervisningsmaterialer ... 
  
Se hele opslaget for dette kursus. 
  
Kursus nr.: 18005 
Underviser: Tove Thage / Annemette Hejlsted 
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København K 
Dato: 29. september 2018 11:00 - 17:00 

 
  

JULEHJÆLP SØGES 
  

JULEBOGMARKED 2018 I KØBENHAVN 
  

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=22304517&msgid=418989&act=9J0X&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fwww.folkeskolen.dk%2F638050%2Fhaard-kritik-af-ny-ministerierapport-om-it-i-folkeskolen
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=22304517&msgid=418989&act=9J0X&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fwww.folkeskolen.dk%2F634371%2Fnaar-konsulenthusets-kaede-springer-af
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=22304517&msgid=418989&act=9J0X&c=1261074&destination=http%3A%2F%2Fdanskforfatterforening.dk%2Fevents%2Fworkshop-historien-fag-skoenlitteratur%2F


Igen i år ønsker Dansk Forfatterforening at afholde julebogmarked på 
Hovedbiblioteket i Krystalgade.  
  
På dette bogmarked får foreningens medlemmer mulighed for at sælge deres 
bøger. F-gruppen deltog sidste år i planlægningen og gennemførelsen af 
julebogmarkedet. Det vil vi også gerne gøre i år.  
  

   
Erik Andersen læser op fra en af sine populære bøger på Julebogsmarkedet i 2017. 
  
Derfor søger vi medlemmer af F-gruppen til at stable et godt arrangement på 
benene i samarbejde med medlemmer fra de øvrige grupper. Enkelte har 
allerede meldt sig men der er brug for flere.  
  
Så kunne du tænke dig at være med, kan du kontakte F-gruppens tovholder 
Annemette Hejlsted på denne adresse: annemette@hejlsted.dk 
  
  
  

  
  

MÅNEDENS FAGFORFATTER  
  
Ideerne bliver ved med at dukke op og synes mig stadig vigtigere at nå at få ført 
ud i livet ... 

mailto:annemette@hejlsted.dk


 
Sådan fortæller Pia Sigmund, der er denne måneds fagforfatter. 
  
  

  
  
Se hele præsentationen af Pia. 
  
Månedens Fagforfatter - et nyt initiativ for at vise mangfoldighed og bredde blandt aktive forfattere i den 
faglitterære gruppe. 
  
  
  
  
  

  
OPSLAG 

  

LÆREBOGSPRIS 

– Forlaget Samfundslitteratur 

  
  
Er det i år, du skal vinde? 
Er det i år, du skriver undervisningsnoterne sammen til 10 siders tekst? Skal du og 
en kollega virkeliggøre idéen til bogen, som I altid har talt om? Eller har du faktisk 
allerede udkastet til en ny bog klar i skuffen? 
 
Nu har du chancen for på egen hånd eller i et forfatterteam at vinde Danmarks 
største faglitterære pris på 100.000 kr. 
  
Deadline for at deltage er 20. august 2018. 
 
Læs mere på www.lærebogsprisen.dk 
  

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=22304517&msgid=418989&act=9J0X&c=1261074&destination=http%3A%2F%2Fdanskforfatterforening.dk%2Ff-gruppen%2F2018%2F06%2F04%2Fmaanedens-fagforfatter-pia-sigmund%2F
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=22304517&msgid=418989&act=9J0X&c=1261074&destination=http%3A%2F%2Fsamfundslitteratur.peytzmail.com%2Fc%2Fgyw%2Ffybmhh%2Fajsuba%2F-%2F1673822843%3Ft%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.samfundslitteratur.dk%252Fl%2525C3%2525A6rebogsprisen


 
  

  
= 
  

  
  

   F-gruppen 
 

 

  
  

.800.555.5555  
 

 

  
 

 

 

    

 

 

 
 


