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Prosjektplanen synliggjør hvordan fylkeskommunene har planlagt å gjennomføre produksjon 
og kjøp av fritt tilgjengelige digitale læremidler for den offentlige videregående opplæringen. 
For skoleåret 2007-2008 skal det igjennom prosjektet NDLA - Nasjonal Digital Læringsarena 
- tilbys læremidler som dekker læreplanens kompetansemål i norsk og naturfag VG1.  

1 Bakgrunn 

Stortinget bevilget over revidert nasjonalbudsjett for 2006 kr 50 mill til digitale læremidler for 
den videregående skolen.  
Sitat fra RNB 2006:  
Regjeringen har som mål å innføre gratis læremidler i videregående opplæring. Samtidig er det 
ønskelig å stimulere til bruk av digitale læremidler i videregående opplæring. Som et ledd i arbeidet 
med å få ned kostnadene for den enkelte elev gjennom økt tilgang til og bruk av digitale læremidler, 
foreslår Regjeringen å bevilge 50 mill. kroner som en satsing på utvikling og bruk av digitale 
læremidler.  Fylkeskommunene inviteres til å søke om midler til utvikling og bruk av digitale 
læremidler. Søknadene fra fylkeskommunene kan omfatte en, flere, eventuelt alle videregående skoler i 
fylkeskommunen, og den kan omfatte ett eller flere fag. Målsettingen med tilskuddet er å stimulere til 
utvikling og bruk av digitale læremidler, samt å bidra til å redusere elevenes utgifter til læremidler.  
Midlene kan nyttes til kjøp av digitale læremidler og til lokal utvikling av digitale læremidler. 
Midlene skal ikke nyttes til tilrettelegging av digital infrastruktur for læring. Det legges opp til å 
prioritere søknader som innebærer interfylkeskommunalt samarbeid.  
I St.prp. nr. 1 (2006-2007) har Kunnskapsdepartementet foreslått å innføre gratis læremidler i 
videregående opplæring fra høsten 2007. Forslaget innebærer at fylkeskommunene får 
ansvar for at elevene får gratis trykte og digitale læremidler. For at dette skal bli vellykket må 
fylkeskommunene få mulighet til å ivareta dette ansvaret. Ekstrabevilgningen på 50 mill kr er 
ment å skulle legge til rette for fylkeskommunenes ansvar fra høsten 2007.  
Fylkeskommunene som skoleeier ble invitert til å søke på disse midlene. Et samarbeid 
mellom alle fylkeskommunene, med unntak av Oslo, resulterte i en fellessøknad som ble 
levert 15. oktober 2006. Søknaden tok sikte på å dekke fellesfagene i VG1 fra høsten 2007.  
Ved årsskiftet gav Kunnskapsdepartementet svar på fellessøknaden med tilsagn om kr 17 
mill til prosjektet. Av disse ble kr 2 mill. gitt til prosjektorganisering og kr 15 mill til utvikling og 
kjøp av innhold. Midlene som skal gå til innhold vil ikke tildeles endelig før 
Kunnskapsdepartementet har godkjent denne prosjektplanen.  

2 Mål: 

• En ”Nasjonal digital læringsarena” skal sikre kvalitet, omfang, bredde og 
tilgjengelighet i tilbudet av digitale læremidler.  

• Til skoleåret 2007-2008 skal det igjennom prosjektet tilbys digitale læremidler som 
dekker læreplanene i norsk og naturfag VG1.  

• Utviklingen av digitale læremidler for disse to fagene skal danne grunnlag for 
utarbeidelse av digitale læremidler og fagnettsted for alle fag i videregående 
opplæring.   

2.1 Effektmål: 
• Fremme delingskulturen i skolen og bidra til å utvikle skolene som lærende 
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organisasjoner 

• Øke bestillerkompetansen til skoleeier og fagmiljø knyttet til videregående 
opplæring  

• Bidra til en sterkere grad av tilpasset opplæring  

• Øke lærernes kompetanse i bruk av digitale læremidler i undervisningen  

• Muliggjøre at digitale læremidler kan erstatte tradisjonelle lærebøker  

• Bidra til å nå målet om gratis læremidler i videregående opplæring.  

2.2 Resultatmål: 
• Etablere en organisasjon som tilbyr fritt tilgjengelige digitale læremidler som på 

lengre sikt dekker læreplanens mål for alle fag og fagområder.  

• Tilby gratis digitale læremidler som dekker læreplanens mål i norsk og naturfag 
VG1 til høsten 2007.  

• ”Nasjonal digital læringsarena” skal gi en inngang til digitale læremidler 
uavhengig hvilken LMS-løsning som brukes.  

 

3 Organisering 
NDLA vil ha en styringsmodell og en prosjektorganisasjon som ivaretar 
fylkeskommunenes behov for styring og gir gode vilkår for kommunikasjon med 
samarbeidspartnere.  

Styringsmodellen vil være som følger:  

Eier: Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) står som ansvarlig og eier 
av prosjektet. 

Styringsgruppe: Styringsgruppen består av ett representativ utvalg fra FFU 
(kontaktutvalget - KU). Videre er det aktuelt å styrke styret med 
ytterligere medlem(mer) for å sikre kontinuitet. 
Kunnskapsdepartementet og Utdannings direktoratet vil ha 
mulighet for å delta i styringsgruppen.  

Prosjektgruppe:  Prosjektgruppen har en prosjektleder og en leder for fagutvikling. 
Prosjektgruppen har også et medlem fra Nord- Trøndelag 
fylkeskommunes prosjekt for helse og sosialfag. 

Fagredaksjoner: Fagredaksjonene ledes av en fagredaktør som rapporterer til 
prosjektgruppen. 

Fagnett: Fagredaksjonene skal dra nytte av faglig nettverk for å nå sine 
mål, og vil frikjøpe resurser for utvikling. 
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3.1 Oppgaver knyttet til prosjektstyring  

3.1.1 Styringsgruppen  
Oppgave:   

• Etablere og følge opp prosjektledelsen.  

• Sette mål for leveranser.  

• Legge økonomiske rammer for aktivitet.  

3.1.2 Prosjektgruppen 
Bestilling: 

• Levere digitale læremidler av høy kvalitet til videregående opplæring  

• Sikre rammer for dynamisk innhold som elever og lærere bidrar i.  

• Tilby tematiske læringsstrukturer med høy pedagogisk og faglig kvalitet    

• Gi styret grunnlag for nødvendig oppfølging.  

• Juridisk ansvar mht opphavsrett  
 

Prosjektledelsen har ansvar for å etablere og følge opp fagredaksjonene.  

3.1.3 Fagredaksjoner  
Bestilling: 

• Levere digitalt innhold innenfor gitt fagområde (norsk og naturfag - 2007)  
o Struktur for innholdet  

 Bygge på strukturelle føringer fra læreplanen  
o Produksjon av tekst og medierikt innhold.  

• Være bestiller opp mot eksterne kommersielle/ ikke- kommersielle 
innholdsprodusenter. 

• Være bestiller/pådriver for innhold produsert av interne nettverk utenfor 
redaksjonen.    

 

Minst 40 % av midlene til læremidler skal gå til kjøp. Dette er viktig for å trygge den 
langsiktige utviklingen av markedet og eksterne miljøer. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune skal som delprosjekt under fellesprosjektet utvikle 
fagnettsted for yrkesfaglige utdanningsprogram, helse- og sosialfagene. Prosjektleder i Nord 
- Trøndelag går inn i prosjektgruppen for fellesprosjektet. Dette skal sikre sammenheng og 
enhet utviklingsarbeidet innenfor fagområdene.  
Fagredaksjonene har budsjettansvar og redaksjonelt ansvar.  
 
Figur 1 synliggjør styringsmodellen. 
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Figur 1 Styringsmodell 

4 Samarbeid og partnerskap 

For å nå målene i prosjektet er det avgjørende at en kan dra nytte av det arbeidet som er 
gjort og gjøres av andre aktører i sektoren. Blant annet vil en på sikt møte utfordringer knyttet 
til det 13. årlige opplæringsløpet. Dette vil kreve en overordnet planmessig innføring og 
NDLA vil forholde seg til dette. Nasjonale partnere som har ansvar for området må derfor 
knyttes til prosjektet. For distribusjon av digitale læremidler vil det være flere viktige 
samarbeidspartnere i offentlig sektor. Det må understrekes at prosjektet er avhengig av 
kunne gi premisser for distribusjonsmetodikk. Siden fylkeskommunene ikke står som 
leverandør av infrastruktur for distribusjon av DLM, men er ansvarlig for å realiser 
læringsutbytte, vil vi legge mye ressurser i å få til et godt samarbeid.  
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4.1 Partnere knyttet til kvalitetssikring   
NDLA vil sette store krav til kvalitetssikring på alle nivåer, både i forhold til kvalitet på 
innhold, fagdidaktikk og læringsteknologi. Det forutsettes utstrakt samarbeid og revisjon 
gjennom kontakt med aktuelle nasjonale sentre. 

• Læringsteknologi: Det vil foregå ekstern revisjon av læringsteknologien som til 
enhver tid legges til grunn. Dette skjer blant annet gjennom samarbeid med 
Uninett ABC og evt. andre parter der Uninett ABC signaliserer behov for ekstern 
kompetanse. HiVe vil bidra med kvalitetssikring på tvers av fag knyttet til 
tilgjengeliggjøring og funksjonalitet av ulike typer verktøy ut fra fagdidaktiske 
behov. Det kan f.eks. være tilrettelegging for minoritetsspråklige, støtte for ulike 
versjoner av tekst (lettlestversjoner) og annen form for differensiert 
tilrettelegging. 

• Fagdidaktikk og faglig innhold: For hvert av fagområdene norsk og naturfag vil 
UH- sektoren være involvert i fagdidaktisk rådgiving og kvalitetssikring. HiA vil 
forestå kvalitetssikring av naturfag sammen med Naturfagsenteret og deres 
samarbeidspartnere. HiVe vil forestå kvalitetssikring av norskfaget. 

• Nasjonale sentre: I arbeidet med kvalitetssikringen forutsettes det at 
fagredaksjonene oppretter kontakt og samarbeider med aktuelle nasjonale sentra. 
"Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning" (ITU), "Nasjonalt senter 
for nynorsk i opplæringen", "Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning", 
"Statlig spesialpedagogisk støttesystem" (STATPED), "Nasjonalt senter for 
flerkulturell opplæring", "NAROM - Nasjonalt senter for romrelatert forksning", og 
selvfølgelig "Naturfagsenteret". 

 

4.2 Rådgivingstjenester  
Det er i prosjektet behov for å tilføre spisskompetanse med eksterne deltager i 
prosjektets løpetid. I den opprinnelige prosjektsøknaden hadde vi satt opp en egen 
ressursgruppe for struktur. Gitt den korte tiden som er igjen, innsnevringen til færre 
fagredaksjoner og Utdannings direktoratets mandat for utredning, må dette behovet 
løses på en annen måte. NDLA har frem til nå tilknyttet seg faglig ekspertise fra ulike 
frittstående miljøer. Det vil være nødvendig å fortsette med dette.  

4.2.1 Cerpus AS 
Cerpus AS vil i fortsettelsen bidra i arbeidet med å klargjøre NDLA sine krav til 
innholdstilbydere og leveranser knyttet til distribusjon og bruk. Utover dette gis det 
teknisk støtte for produksjon til fagredaksjonene.  

4.2.2 Mediesenteret, Høyskolen i Bergen  
Mediesenteret bidrar med konseptutvikling av web- tjenester som NDLA ønsker å benytte 
seg av for høsten 2007. De vil også gi støtte til fagredaksjonene i produksjon. 

4.2.3 Naturfagssenteret  
Naturfagssentert vil være en naturlig samarbeidspartner. Som innholdsprodusent av DLM 
har de lang erfaring og mye innhold som vil være til nytte for prosjektet. Formelt vil et 
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medlem av fagredaksjon for naturfag komme herfra.    

4.2.4 Referansegruppe  
NDLA vil ha behov for innspill og dialog med ulike parter underveis. Vi trenger et bredt 
utvalg av kompetanse fordi problemstillingene vi står ovenfor er komplekse. 
Referansegruppen er formelt ikke satt. Arbeidet med å få knyttet til oss slike ressurser vil 
starte i prosjektets tidlige fase.    

4.2.5 Forleggerforeningen og IKT - Norge  
Forleggerforeningen og IKT Norge er bransjeorganisasjoner som representere storparten 
av de tradisjonelle læremiddel- tilbyderne til den videregående skolen. Utvikling vi står 
ovenfor med økt bruk av DLM gir nye utfordringer og muligheter for denne bransjen. For 
NDLA vil det være viktig med en dialog med bransjeorgan som sikrer oss at partene er 
godt informert. Spesielt er dette viktig for at innkjøpprosessen skal gi gode 
resultat.              

4.2.6 Utdanning.no  
Utdanning.no har lang erfaring i å strukturere læremidler til bruk i skolen. NDLA vil ta i 
bruk mye av det arbeidet som her er gjort. Den kompetansen redaksjonen besitter og 
deres store nettverk vil en kunne dra nytte av i konkret samarbeid. 
Utdanningsdirektoratet peker i sin utredning på Utdanning.no som en mulig aktiv part for 
å klargjøre et system for distribusjon. Vi er trygg på at Utdanning.no vil kunne bidra med 
teknisk og strukturell bistand for å kunne realisere NDLA sine mål for distribusjon. NDLA 
ønsker gjennom konkrete krav og innspill, for tilgjengeliggjøring og bruk av DLM, å være 
en av premissleverandørene for en slik leveranse. 

4.2.7 Uninett ABC  
Feideprosjektet vil på sikt kunne sikre større interoperabiltet mellom ulike LMS og 
innholdstjenester. For høsten 2007 vil Feide ikke være implementert i hele sektoren. Vi 
kan i vårt prosjekt ikke levere tjenester som ekskluderer de deler av skole- Norge som 
ikke er Feide- kompatibel. NDLA ser frem til at Feide skal komme på plass og ønsker å 
bygge tjenester som støtter under en slik utvikling. UninettABC er som sentral part i 
Feide- prosjektet en viktig medspiller. Utover dette vil UninettABC kunne bidra med 
kompetanse på tekniske spørsmål og kvalitetssikring knyttet til interoperabilitet. 

4.2.8 Kommunenes sentralforbund (KS)  
KS deltar i prosesser med Udir og KD som vedrører problematikken gratis læremidler og 
DLM. Deres kompetanse og nettverk vil derfor være viktig å spille på i prosjektet. De 
deltar også som observatør i KU og kan ha den samme rollen i styringsgruppen for NDLA.  

Merkantil støtte for prosjektmidler gis i dag av KS og dette er noe vi ønsker å videreføre. 
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4.3 Tekniske leverandører  
NDLA vil i prosjektet være i kontakt med en rekke leverandører av tekniske tjenester. I denne 
prosjektplanen er det naturlig å trekke frem én leverandør, Its learning, som arbeider med en 
løsning for lagring av digitalt innhold og metadata. Løsningen er basert på IntraLibrary fra 
Intralect. Its learning skal lage en overbygning rundt løsningen for å tilpasse løsningen til 
norske forhold. Its learning opplyser at de vil forvalte løsningen i henhold til norske krav fra 
offentlige myndigheter og norske brukere. NDLA er kjent med at Kunnskapsdepartementet 
har mottatt en henvendelse fra Its learning angående innholdsportalen, men er ikke kjent 
med om det er tatt noen prinsipielle eller praktiske beslutninger på et overordnet nasjonalt 
nivå. 
 
Produktet er ikke lisensiert som en åpen kildekode og koden kan ikke distribueres uten 
samtykke fra Intralect. 
 
It's learnig er innstilt på å ha en dialog med NDLA på hvilke API som kan utvikles. De API 
som ikke defineres som generelle og som få har interesse av, må finansieres eksternt. 
 
Driften bygger på en forretningsmodell med en lisensavgift for de som legger inn innhold eller 
metadata i løsningen. Her vil utgangspunktet være at de kommersielle leverandørene skal 
betale lisens, mens det er gratis for alle brukerne. Deling av gratis innhold vil være gratis. Its 
learning står fritt til å utvikle forretningsmodell. 
Vi har laget en prisliste som er tredelt: 
 

• Lisens pr. bruker for de som ønsker å benytte IntraLibary til å legge inn 
metadata og eller digitale ressurser. 

• En liten avgift pr tittel (forslag fra forlagene for å gjøre det billig for 
de aller minste) 

• Vedlikeholdsavgift for Web service og lisen 
(For et lite forlag som Samlaget vil de ha en årlig avgift på ca. 20.000,-, 
mens Gyldendal vil betale ca. 250.000,- pr. år)  

4.4 LMS leverandører  
Alle elever i videregående skole har i dag mulighet til å benytte et LMS. Dette gir et 
rammeverk der lærere og elever kan kommunisere og jobbe i felleskap. Deling av 
innhold og tjenester mellom ulike LMS er en utfordring per i dag. I vårt prosjekt må vi 
klare å nå ut med DLM på tvers av disse skillene.  

NDLA skal ikke på noen måte gjøre bruken av LMS mindre viktig. Med det økte tilfanget 
på DLM som prosjektet skal tilgjengeliggjøre blir det snarere tvert i mot. Vi ser for oss et 
samspill med de ulike LMS leverandører som sikrer oss at vi får en best mulig 
ressursutnyttelse og resultat.  

Figur 2 viser NDLA i samspill med parter som er beskrevet. 
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Figur 2 Aktuelle samarbeidspartnere og deres relasjoner til 
styringsnivåene 

5 Fagredaksjoner  
Fagredaksjonene vil innenfor de gjeldende økonomiske rammer ha ansvar og myndighet 
til å foreta faglige valg i forhold til kjøp og utvikling av digitale læremidler. Egne 
prosjektbeskrivelser vedrørende Norsk og Naturfag for Vg1 er vedlagt (Vedlegg 1 og 
Vedlegg 2). Nord-Trøndelag skal i sitt delprosjekt under fellesprosjektet utvikle 
fagnettsted for yrkesfaglige utdanningsprogram: Helse- og sosialfagene. Delprosjektet 
har en egen styringsgruppe som de rapporterer til vedr. framdrift, økonomi og 
markedsstrategi. Vi vil med deres bidrag i prosjektgruppen ivareta samarbeidet og 
basere oss på felles løsninger.  

6 Rettigheter 
Det er avgjørende at alle bidragsytere har klare rammer og forventinger tilknyttet 
opphavsrett. Innhold produsert av fagredaksjonen, og i fagnett, skal produseres under 
åpen lisensiering. Det vil i praksis si at hver enkelt bidragsyter vil gi frivillig erklæring 
rundt opphavsrett. I den vil det gå frem at innhold de har opphavsrett til, fritt skal kunne 
deles, endres, kopieres og viderebehandles av andre. Dette kan sammenlignes med 
måten fri og åpen programvare lisensieres i dag. Rammeverket Creative Commons 
(creativecommons.org) vil kunne gi et rammeverk for en slik avtale, og NDLA vil være en 
pådriver for at en norsk versjon gjøres tilgjengelig. Dette vil også gi et grunnlag for 
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hvordan NDLA vil forholde seg til annet offentlig produsert innhold som ligger åpent på 
nett. På samme måte vil en her inngå avtaler med partene som sitter med opphavsrett. 

7 System for tilgjengeliggjøring av digitale 
læringsressurser 

Utdanningsdirektoratet er gitt i oppdrag å utrede hvordan man kan utforme et system som gir 
tilgang til digitale læremidler som utvikles og/eller anskaffes. Prosjektet NDLA har bidratt i 
dette arbeidet og sendt med vedlegg til den endelige utredningen. NDLA har en klar 
oppfatning av at tilgang, bruk og gjenbruk av digitale læremidler henger sammen med den 
arkitektur for tilgjengeliggjøring som finnes, utforming, bruk av åpne standarder og fri 
programvare, for å nevne noe. NDLA har derfor vektlagt å gjøre en videre utredning av dette 
spørsmålet i vedleggene 3 – 5). NDLA håper og tror at Kunnskapsdepartementet nå, samlet 
sett vil ha et godt grunnlag for å tildele midler til den videre utviklingen av fagene norsk og 
naturfag.  
 

8 Kritiske faktorer og suksesskriterier 

8.1 Fagredaksjoner skal ha faglig tyngde og stort nettverk.  
• De skal være forankret i pedagogisk praksis i vgo og samarbeide tett med 

faglig pedagogisk og IKT- faglige forsknings- og utviklingsmiljøer. De skal 
være åpne i forhold til prosess og evne å lytte til innspill fra brukere. Dette 
vil gjenspeiles i løpende utvikling av fagnettstedet. 

8.2 Innhold som i størst mulig grad baserer seg på rettigheter 
som muliggjør brukerstyrt gjenbruk, omarbeiding, tilpasning og 
videreutvikling. 

• Det er avgjørende at alle bidragsytere har klare rammer og forventinger 
tilknyttet opphavsrett.  Innhold produsert av fagredaksjonen, og i fagnett, 
skal produseres under åpen lisensiering. Det vil i praksis si at hver enkelt 
bidragsyter vil gi frivillig erklæring rundt opphavsrett. I den vil det gå frem 
at innhold de har opphavsrett til, fritt skal kunne deles, endres, kopieres og 
viderebehandles av andre. Dette kan sammenlignes med måten fri og åpen 
programvare lisensieres i dag. Rammeverket Creative Commons 
(creativecommons.org) vil kunne være et utgangspunkt for en slik avtale. 
Dette vil også gi et grunnlag for hvordan NDLA vil forholde seg til annet 
offentlig produsert innhold som ligger åpent på nett. På samme måte vil en 
her inngå avtaler med partene som sitter med opphavsrett. 
   

8.3 Innhold som kvalitetssikres både gjennom brukerrelaterte 
tilbakemeldinger og revisjon fra eksterne fagmiljøer. 

• Frem til semesterstart høst 2007 vil fagredaksjonene ha en hektisk og 
krevende produksjonsfase. Med så høyt tempo er det kritisk at vi får til en 
god kvalitetssikring av det som skal formidles underveis. Vi finner det 

http://creativecommons.org/


NASJONAL DIGITAL LÆRINGSAREA 
 

www.ndla.no 12

naturlig å benytte oss av kompetente miljøer i UH sektoren som kan bidra 
med dette. Videre er det avgjørende med tilbakemeldinger på innhold, 
form og metodikk fra elever og lærere. 

8.4 Volum på tilgjengelige DLM som tilbys i markedet av 
tilfredsstillende kvalitet  

• Det er i dag et betydelig udekket behov for DLM til videregående 
opplæring. I tillegg er det som tilbys ofte ikke nok alene til å dekke 
fagplanens mål. Videre kan læremidlene i sin struktur være lukket og gir 
liten anledning til å bryte opp innholdet i mindre biter. For eksiterende DLM 
er det også tilknyttet rettighetsproblemer som hindrer deling og videre 
bearbeidelse. For å kunne sikre at fremtidig utvikling av DLM som tilbys av 
markedet, vil NDLA være tydelig i sin prioritering ved kjøp av læremidler. 
På grunn av forventet lavt tilfang på DLM, vil NDLA også holde muligheten 
åpen for at vi til høsten 2007 må anskaffe læremidler som ikke 
tilfredsstiller alle krav. Innkjøpsarbeidet blir omtalt i eget punkt.  
  

8.5 Et system for distribusjon av DLM som benytter en 
læringsteknologi som fremmer en dele- og samhandlingskultur, 
og gir fagredaksjonene de verktøy de ser som nødvendig. 

• Distribusjon av DLM ligger i teknisk forstand i grenselandet til NDLA sitt 
ansvarsområde i det omsøkte prosjektet. Fra en pedagogisk synsvinkel, og 
det er det NDLA vil legge til grunn i prosjektet, er det imidlertid avgjørende 
at distribusjonssystemet tifredsstiller en rekke krav for at elever og lærere 
skal finne og få fult utbytte av det som gjøre tilgjengelig. For å kunne sikre 
dette er det viktig at arbeidet med å tilrettelegge tar utgangspunkt i blant 
annet NDLA sine behov. Vi vil i prosjektet søke høy grad av samhandling 
med aktuelle aktører slik at vi kan formidle funksjonelle krav til et slikt 
system. Videre må distribusjonen løses på en slik måte at man oppnår høy 
tilgjengelighet. Innholdet må være lett å nå og bruke for den enkelte elev 
og lærer. Samspill med ulike portaler og LMS vil her være viktig. Dette er 
utredet i større detalj i vedleggene 3 – 5. 

 

8.6 Etablere et velegnet system for innkjøp  
• På grunn av størrelsen på innkjøp vil det være nødvendig å gå ut med åpen 

offentlig konkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser over EUs 
terskelverdi. Dette sikrer oss et best mulig tilfang på DLM som tilfredstiler 
NDLA sine krav. Samtidig bidrar det til klarhet i forhold til vår egen prosess 
for utvikling. Dette er imidlertid en fremgangsmåte som tar mye tid og 
ressurser. For NDLA sin leveranse, høst 2007, er det kritisk at vi klarer å 
gjennomføre anbudsrunden på så kort tid som mulig.  

• For å støtte denne prosessen har Nord – Trøndelag fylkeskommune 
innkjøpsavdeling og BTV Innkjøp (Buskerud, Telemark og Vestfold) sagt 
seg villig til bidra. Arbeid pågår med å organisere dette arbeidet. Vi har et 
mål om å snarlig sette ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide en plan 
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for innkjøp. Det er mulig at det vil måtte kjøpes inn ekstern kompetanse 
for å få gjennomført konkurranse.  

• Kravene til DLM vil være både økonomiske, faglige, tekniske og spørsmål 
knyttet til rettigheter. Rettigheter er en integrert del av læremiddelets 
kvalitet. Vi kommer til å prioritere kjøp av læremidler som tilbyr høy grad 
av åpenhet mht deling og mulighet til videre bearbeidelse i et livslangt 
perspektiv.  

• Videre ønsker vi å kunne kjøpe mindre deler og stykker istedenfor hele 
læreverk. I den grad hele læreverk skal kjøpes må de også kunne deles 
opp i mindre stykker, for om ønskelig å gå inn i andre sammenhenger. 
Tekster og objekter (bilde, lyd, video, animasjon) må være pekbare og 
kunne nås med en enkel URL. Videre skal alle "sider" være tilrettelagt for 
utskriftstjenester.    

• Vi vil i prosjektet prioritere DLM som skal kunne ligge fritt tilgjengelig, uten 
behov for pålogging. Det er imidlertid usikkert om det finnes nok 
tilgjengelige læremidler som tilfredsstiller kravene. Det vil derfor på kort 
sikt kunne tenkes at NDLA vil kjøpe DLM som i ulik grad oppfyller samtlige 
krav. 

8.7 God samhandling med øvrige aktører. 
• Utfordringene knyttet til å lage og formidle fritt tilgjengelige digitale 

læremidler er komplekse. Problemområde er felles for en rekke aktører. I 
både offentlig og privat sektor ser man på utviklingen vi står ovenfor med 
stor interesse. Konsekvensene av valg som blir tatt av NDLA, i samarbeid 
med partnere, vil kunne legge premisser for en utvikling som kan endre på 
mye av praksis rundt produksjon, formidling og bruk av DLM. Samhandling 
vil være nødvendig både på organisatorisk, teknisk og semantisk nivå. 
NDLA vil tilstrebe høy grad av åpenhet rundt prosjektet og gå i aktiv dialog 
med aktører det er naturlig å samarbeide med.  
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9 Aktiviteter, milepæler, ansvar og budsjett 
 

Aktivitet nr. Aktivitetsbeskrivelse Ansvar TID Budsjett (x 
1000 Kr.)

1 Aktivitet 1: Å etablere prosjektledelse, styringsgruppe, fagredaksjoner og 
1.1 Etablere prosjektledelse og styringsgruppe Prosjektledelse 15-02-07 200
1.2 Etablere nettsted for NDLA, samhandlingssystem, informasjonstejneste Prosjketledelse 15-02-07 20
1.3 Etablere fagredaksjoner Prosjektledelse 15-02-07 50
1.4 Etablere utviklings- og testarena Prosjektledelse 01-03-07 150
1.5 Utvikle søknad til Kunnskapsdepartementet om prosjektmidler Fagredaksjon 01-03-07 50
1.6 Gjennomføre forhandlinger om prosjektfinansiering Prosjektledelse 50

1.7
Utvikle formelt samarbeid mellom relevante aktører i utdanningssektoren og andre relavante 
miljøer Prosjektledelse 01-03-07 50

1.8 Tilføre konsulent- og rådgivingstjenester Prosjektledelse 31-12-07 500
1.9 Lede prosjektet Prosjektledelse 31-12-07 1000

Milepæl 1 Prosjektet er etablert Prosjektledelse 01-03-07 2070

2 Aktivitet 2: Kravspesifikasjon
2.1 Analyse Prosjektledelse 01-03-07 100
2.2 Utvikling av brukstilfeller Fagredaksjon o 01-03-07 200
2.3 Kravspesifikasjon produksjonsverktøy Prosjektledelse 15-03-07 100
2.4 Kravspesifikasjon repositorium Prosjektledelse 15-03-07 100
2.5 Kravspesifikasjon metadatarepositorium Prosjektledelse 15-03-07 100

2.6 Kravspesifikasjon fagnettsted Prosjektledelse 15-03-07 100

2.7 Kravspesifikasjon for innkjøp av digitale læremidler Fagredaksjon 15-03-07 100

Milepæl 2 Krav til system for tilgjengeliggjøring av digitale læremidler foreligger Prosjektledelse 15-03-07 800

3 Aktivitet 3: Utvikling
3.1 Analyse av hvilke DLM som er tilgjengelig Fagredaksjon 15-02-07 200
3.2 Åpne etterspørsel og anbudsrunde Prosjektledelse 15-03-07 100
3.3 Forhandling om innkjøp av DLM Prosjektledelse 01-05-07 50
3.4 Kjøp av eksisterende digitale læremidler Prosjektledelse 15-05-07 3700
3.5 Kjøp av nybestilte DLM Prosjektledelse 1900
3.6 Utvikle og tilgjengeliggjøre verktøy for utvikling og bearbeidelse av digitale læremidler Fagredaksjon 01-03-07 800
3.7 Bearbeide digitale læremidler for distribusjon Fagredaksjon 15-07-07 600
3.8 Utvikle nye digitale læremidler Fagredaksjon 15-07-07 2300
3.9 Utvikle strategi for merking av digitale læremidler Prosjektledelse 01-08-07 200
3.10 Testing av digitale lærmideler Prosjektledelse 20-08-07 300
3.11 Feilretting Prosjektledelse 20-08-07 300

Milepæl 3 Digitale lærmidler er utviklet Prosjektledelse 20-08-07 10450

4 Aktivitet 4: Tilgjengeliggjøring av DLM
4.1 Utvikle struktur for nettsted Fagredaksjon 15-03-07 200
4.2 Utvikle layout og interaksjonsdesign for nettsted Prosjektledelse 01-04-07 100
4.3 Legge innhold til nettsted i forhold til vedtatt struktur Fagredaksjon 01-08-07 200

4.4
Utvikle metadatarepositorium og tilgjengeliggjøre digitale lærmidler på fagnettsted og i 
utdanningsportaler basert på oppslag i metadatarporitorium Fagredaksjon 01-08-07 1200

4.5 Testing av nettsted Prosjektledelse 05-08-07 300
4.6 Testing av metadatarepositorium Prosjektledelse 05-08-07 200
4.7 Feilretting Prosjektledelse 20-08-07 400

Milepæl 4 Digitale læremidler er tilgjengelig Prosjektledelse 20-08-07 2600

5 Aktivitet 5: Utarbeide markedasførings- og informasjonsmateriell

5.1 Utvikle markedsføringsopplegg for NDLA Prosjektledelse 01-05-07 100
5.2 Utarbeide materiell for lærere og elever. Prosjektledelse 20-08-07 100
5.3 Etablere opplæringstjeneste og gjennomføre opplæring Prosjektledelse 20-08-07 400
5.4 Gjennomføre markedsføringstiltak Prosjektledelse 01-10-07 100

Milepæl 5 Opplæring, markedsførings og informasjonsstrategi foreligger Prosjektledelse 20-08-07 700

6 Aktivitet 6: Dokumentasjon og resultatspredning
6.1 Evaluere prosjektmetodikk Prosjektledelse 31-12-07 50

6.2 Evaluere prosjektresultat Prosjektledelse 31-12-07 80
6.3 Spre prosjektresultater i fylker og på konferanser Prosjektledelse 31-12-07 50
6.4 Viderføring av prosjektresultater Prosjektledelse 31-12-07 50
6.5 Internasjonal resultetspredning og strategi for internasjonalt samarbeid Prosjektledelse 31-12-07 150

Milepæl 6 Prosjektresultatene er dokumentert og spredd Prosjektledelse 31-12-07 380

Totalt 17000
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10 Vedlegg 

Vedlegg 1: Fagredaksjon norsk 

Vedlegg 2: Fagredaksjon naturfag 

Vedlegg 3: Arkitekturmodell og funksjonalitetskrav 

Vedlegg 4: Bruksscenarier og produksjonsverktøy 

Vedlegg 5: Informasjonsdesign og grafisk design 
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PROSJEKTBESKRIVELSE NDLA NORSK, VG1  

 
Innledning, mål  
Målet med prosjektet[1] er å utvikle et komplett digitalt læreverk for norskfaget i 
videregående skole, i første omgang for VG1.  

Konsept  
Læremiddelet i norsk består av tre hoveddeler:  

• Kjerne: Lærestoff med oppgaver, lærerveiledning, metodisk pedagogisk verktøy  

• Ressurs-wiki (dugnadsbasert supplement)  

• Temawikier med elevprodusert stoff  

Leveranseplan  
Helt fra starten av må det pedagogiske grunnarbeidet prioriteres, men arbeidet med å 
fylle opp fagnettstedet med lærestoff pågår parallelt.  

For å nå målsettingen om å ha på plass et læremiddel som dekker alle kompetansemål 
for VG1 til skolestart 2007, må en i første omgang ta sikte på å utvikle en forenklet 
versjon av læremiddelet med begrenset funksjonalitet og innhold. Dessuten må det 
delvis benyttes eksterne kilder. For norskprosjektet vil den eksisterende læringsressursen 
Dialektxperten.no bli brukt i sin nåværende form for å dekke en del av målene.  

Arbeidet med å få på plass funksjonalitet og supplerende innhold vil pågå fram mot 
årsskiftet 2007/08.  

Beskrivelsen av konsept, faglig innhold, pedagogikk og teknologi nedenfor omfatter 
primært kjernen. Når det gjelder wiki-delene, tas det sikte på begrenset prøvedrift ved 
utvalgte skoler det første året.  

Pedagogiske valg  

Sosialkonstruktivistisk læringssyn 
Valget av wiki-teknologi impliserer et sosialkonstruktivistisk syn på læring og 
kunnskapsutvikling. Både lærere og elever kan være med på å videreutvikle læremidlet 
gjennom å supplere eller kommentere det eksisterende lærestoffet. Ved å publisere stoff 
på tema-wikiene får elever trening i å utvikle tekster i et fellesskap av skribenter.  

Se også omtalen av Moodle i wikipedia 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Moodle#Pegagogical_approach)  

Ikt-pedagogisk tilnærming  
Den digitale læringsarenaen må være noe mer enn en samling med fagstoff. Både 
norsklærerne i redaksjonen og fagmiljøet på Høgskolen i Vestfold understreker 
nødvendigheten av å legge til rette for IKT-støttet samarbeidslæring. Det er altså ikke 
snakk om ”bare” å erstatte lærebøker med digitale læringsressurser, men å arbeide på 
en grunnleggende annerledes måte i norskfaget og andre fag. Dette innebærer at 
elevene er mer aktive og utnytter digitale verktøy for kommunikasjon og samarbeid i 
egen tekstskaping. For å nå dette målet, trengs det skolering av lærere, og prosjektet vil 

http://docs.google.com/RawDocContents?docID=df4d24bm_21g98qpm&justBody=false&revision=_latest&timestamp=1171469025671&editMode=true#_ftn1
http://en.wikipedia.org/wiki/Moodle#Pegagogical_approach
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utarbeide en plan for å kurse lærere som ønsker å gå over til lærebokløs og IKT-støttet 
norskundervisning.  

Differensiering  
NDLA-Norsk vil ha stoff tilpasset ulike nivåer og elevgrupper og opplæringen kan gjøres 
mer variert og allsidig fordi mengden stoff og oppgaver er større enn i et trykt 
læremiddel. I nyere læremiddelstudier anbefales det at den digitale teknologien utnyttes 
til å tilby lettlestversjoner, lydspor, kulturelle forklaringer osv. for å treffe ulike 
elevgrupper bedre enn heldekkende lærebøker kan klare. Gjennom ressurs-wiki vil 
lærere kunne supplere læreverket med et bibliotek av opplegg og oppgaver som gjør det 
mulig å tilby tilpasset opplæring i mye større grad enn før.  

Beskrivelse av NDLA-norsk 

 
 

NDLA norsk er basert på åpen wiki-teknologi som muliggjør en kollektiv videreutvikling av læremidlet. 
Systemet består av tre hoveddeler:  

1. Kjerne: et interaktivt, nettbasert læremiddel for norskfaget (tilsvarer læremiddelpakke, men 
med større omfang)  

2. Ressurs-wiki: Her kan lærere bidra løpende med undervisningsopplegg, ideer og 
supplementer til kjernen. Dermed blir læremiddelet dynamisk videreutviklet av brukerne.  

3. Elev-wiki: tema-wikier med elevers stoff: her kan elever være med på å 
(videre)utvikle tema-weber formet som hypertekstlige oppslagsverk av wikipedia-
typen. Et eksempel på bruk er å legge til rette for at elever, klasser eller skoler 
kan være med på å videreutvikle Vestfolds litteraturportal[2] innenfor et wiki-
rammeverk. Høgskolen i Vestfold har sagt seg interessert i å legge til rette for et 
slikt prosjekt.  

Læreplanmål  
NDLA-norsk skal dekke kompetansemålene for VG1 i norsk for både studieforberedende 
og yrkesfaglige studieprogrammer. Læremidlet er norskfaglig, men har relevans for alle 
andre fag gjennom vektlegging av fire grunnleggende ferdigheter som er et spesielt 
ansvarsområde for norskfaget: Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg 
skriftlig, å kunne lese, å kunne bruke digitale verktøy.  

1 Kjerne: Teori, 
kunnskapsstoff, 
tekstsamling, 
interaktive øvinger, 
oppgaver 

2 Ressurs-wiki: 
pedagogiske opplegg, 
tilleggsstoff 

3 elev-wikier 
(elever 
samarbeider 
om skriving) 

Kjernestoff, 
utviklet av 
forfatterteam 

Supplement- og 
ressurs-wiki. 
Dugnadsbasert 
utvikling og 
vedlikehold 

Plattform (open source 
e-læringsplattform med 
støtte for bl.a. wikier, 
forum, chat, quiz) 
Interaktive moduler i 
javascript, flash, php. 

http://docs.google.com/RawDocContents?docID=df4d24bm_21g98qpm&justBody=false&revision=_latest&timestamp=1171469025671&editMode=true#_ftn2
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Skriving i alle fag 
Siden norskfaget er basis for skriveopplæringen, er det naturlig å begynne der, men 
konseptet støtter skriving i alle fag, og med wiki-teknologien vil det være kort vei fra 
norskfaglig til tverrfaglig skriveopplæring.Tilsvarende er det norskfaglig innhold i elev-
wikien ”regional litteraturportal”, men å bruke wiki som skriveferdighetstrening og 
dokumentasjonsmedium er aktuelt i mange flere fag enn norsk, for eksempel storyline-
dokumentasjon (lokal), prosjektdokumentasjon i naturfag, samfunnsfag eller historie.  

Lesing i alle fag 
Mange elever har for dårlige lesestrategier når det gjelder ”lesing for å lære”. NDLA-
norsk vektlegger funksjoner som støtter aktive og målrettede lesestrategier og legger til 
rette for differensiering bl.a. ved å tilby lettlestversjoner med støtte av lydspor og 
ordforklaringer f.eks. for lesesvake og minoritetsspråklige elever.  

Digital kompetanse  
Digital kompetanse er sentralt i Kunnskapsløftet både gjennom de grunnleggende 
ferdighetene å kunne bruke digitale verktøy og hovedområdet sammensatte tekster 
(multimodale tekster) i norskfaget. NDLA-norsk møter kravet om utvikling av digital 
kompetanse ved å vektlegge tekstskapingsferdigheter for ulike medier gjennom bruk av 
digitale verktøy. I elev-wikiene får elevene muligheten til å praktisere det de lærer i 
kjernen.  

Faglig innhold  
Det faglige innholdet vil dekke alle læreplanmåla for VG1.  

• Fagstoff til samtlige læreplanmål 

• Oppgaver til samtlige læreplanmål 

• Tester, prøver osv. 

• Lærerveiledning 

• Tekstsamling 

Se også appendiks 1 – emner og innhold  

Organisering  

1a. Prosjekteier: Vestfold fylkeskommune  
• Ass. fylkesutdanningsdirektør Thorbjørn Nygaard,  

• Rådgiver Elisabeth Jahnsen (prosjekteiers representant i redaksjonen)  

1b. NDLA-prosjektledelse  
• Øivind Høines  

• Frank Emil Moen  

• m.fl.  
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2a. Redaksjon faggruppe norsk  
• Fagredaktør: Marion Federl (VFK)  

• Overordnet ansvar for prosjektet (framdrift, organisering av samarbeid med mer)  

• Ansvar for arbeidet med prosjektets pedagogisk-didaktiske grunnlag 

• Budsjettansvar  

• Overordnet redaksjonelt ansvar  

• Medansvar for skrive- og tekstdelen av faget  

Redaksjonsmedarbeidere  
• Ragna Tørdal (VAFK): Hovedansvar for de språklige emnene innenfor læreplanen 

for VG1  

• Arne Olav Nygård (ROGFK): Hovedansvar for tekstdelen av faget: lesing, skriving, 
sjangerkunnskap, læringsstrategier.  

• Ommund Vareberg (HVE): Redaksjonssekretær, prosjektets pedagogisk-
didaktiske grunnlag  

I tillegg til de navngitte redaksjonsmedlemmene kan det være aktuelt med en person 
som har hovedansvar for litteraturdelen av faget (sak- og fiksjonstekster, film, osv.)  

2b. Faste innholdsprodusenter  
• Leif Harboe: Språk og tekst  

• Jon K. Møller: Litteratur  

• Arne Olav Nygård: Tekst, skriving, lesing  

• Tone Rudi Olsen: Litteratur  

• Ragna Tørdal: Språk  

3a. Norskfaglig og IKT-pedagogisk 
hovedsamarbeidspartner: Høgskolen i Vestfold  
Flere ressurspersoner  

• Bistand til utvikling av pedagogisk konsept  

• Norskfaglig og -didaktisk kvalitetssikring  

• Kvalitetssikring av IKT-pedagogisk plattform for læremiddelet  

• Utvikling og gjennomføring av IKT-pedagogisk opplegg for brukerne  

3b. Eksterne faste samarbeidspartnere  
• NRK  

• Høgskolen i Agder  

• Andre institusjoner (f.eks. Lesesenteret) og ressurspersoner trekkes inn etter 
behov 
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Framdriftsplan  
Prosjektorganisasjonen etableres våren 2007. Hoveddelen av utviklingen for kjernen 
gjøres i 2007. Første versjon av kjernen for NDLA-norsk (med begrenset funksjonalitet) 
skal være klart til skolestart 2007. Andre versjon med fullstendig innhold og 
funksjonalitet skal være klar i løpet av 2007. Det gjennomføres prøvedrift av wiki-delene 
ved utvalgte skoler i Vestfold, Vest-Agder, Rogaland og Nordland høsten 2007 og våren 
2008. 

Måned feb mar apr mai juni juli aug sep okt nov des 
Ferier V  P   SSS       
Aktivitet             
Fase 0 – planlegging, avtaler             

Etablering av org. X            
Avtale med faste forfattere X            
Org. Etablert M            

              
Avtale med andre innholdslev X X           

Skaffe lev. til webdesign, ped. 
tilrettelegging, programmering, innhold  X X X X        

Alle større avtaler inngått     M        
Fase 1 – prototyping, grunnkonsept, 
pilot             

Innholdsutvikling  X X          
Visuell design  X X          
Teknisk løsning  X X          
Pedagogisk tilrettelegging  X X          
Integrasjon av innkjøpte moduler   X          
Koding, programmering  X X          
Prototyp klar til pilottest   M          

Fase 2 – pilot for 5 skoler             
Test    X         
Evalueringsmøter og rapport    X         
Gjennomført pilottesting    M         

Fase 3 – utvikle 1. versjon av 
læremiddelet             

Utvikle innhold  X X X X        
Tilrettelegging  X X X X        
Tilpasse og utvikle teknologi    X X  X      
Versjon 1. klar til bruk       M      

Fase 4: Utrulling, lansering, spredning             
Etablert kontakt med utvalgte entusiaster   M          
Seminar med frivillige    X   X  X    
I bruk på skoler       M      

Fase 5: Utvikle versjon 2             
Utvikle innhold   X X X X X X X X X 
Tilpasse og utvikle teknologi   X X X X X X X X X 
Tilrettelegging     X X X X X X X 
Integrere innhold       X X X X X 
Versjon to klar til bruk           M 

Fase 6: Driftsfasen             
Feilretting, brukerstøtte             X X X X X 
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Budsjettutkast 
Budsjettpost Beløp (1000 K) 
  
Redaksjon   
Sum redaksjon  1245 
Sum drift av delprosjektet 479 
Sum redaksjon og delprosjektdrift 1724 
  
Konsept og prototyp  
Sum konsept og prototyp 409 
  
Innholdsproduksjon  
Sum faste innholdsprod. 604 
Sum, oppdragsskribenter 525 
Sum digital tilrettelegging av innhold 712 
Sum innholdsproduksjon og -tilpasning 1841  
  
Innkjøp av eksisterende materiale  
Bistand til kontraktsforhandlinger ved innkjøp (antas dekket av FFU)  
Kontakt/kartlegging, spesifisering av kjøp fra forlag og andre potensielle 
leverandører 47 
NRK-klipp og tilrettelegging       250 
Frikjøp av foto, tegninger, illustrasjoner       200  
Frikjøp av musikk       100 
Frikjøp av filmklipp (som ikke er fra NRK)       100 
Utvalgte primærtekster       500 
Frikjøp av fagtekst fra læreverk       250 
Fordypningsstoff fra elektroniske tidsskrift og ulike 
abonnementstjenester       250 
Frikjøp av kunnskapsstoff, for eksempel fra lærere som har produsert til 
egen bruk       100 
Frikjøp av eksisterende nettbaserte dlm-er, eks:                -  
Interaktive oppgaver i språklære       150 
Lyttetrening inkl. litteratur       150 
Skriveoppgaver og igangsettere       150 
Kartleggingsverktøy       200 
Treningsprogrammer for lesesvake       200 
Sum innkjøp 2647 
  
Kvalitetssikring  
Sum kvalitetssikring       381 
  
IKT-pedagogisk tilrettelegging, lærerveiledning  
Sum utvikling og gjennomføring av IKT-pedagogisk opplegg       272 
  
Alt i alt    7276 
 

Se detaljert budsjettutkast i vedlegg 
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Tekniske løsninger 
Se overordnet prosjektplan for NDLA 

Målformer 
Se overordnet prosjektplan for NDLA. Dersom det ikke blir parallellutgaver på bokmål og nynorsk, 
anbefaler norskredaksjonen at alle lettlestversjoner av tekstene produseres på begge målformer. 
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Elementer til innholdsfortegnelse, emner 
Dette er et eksempel på emneliste, ikke komplett. Utdrag hentet fra 
Federl/Mørch/Thorenfeldt: Nøkler til norsk, Studie 1  (prøveutgaven 2005) 

Kunnskapsstoff, teori Kommenterte 
modelltekster  

Ferdighetstrening, 
oppgaver 

Studieteknikk   
Å skrive for å lære   
Tospalter (tabell)   
Trespalter (tabell)   
Punktoppsett   
Tankekart   
Sammendrag og spørsmål   

Kommunikasjon   
Kommunikasjon er samarbeid   
Kontekst   
Språkhandlinger og språkfunksjoner   
Muntlig og skriftlig kommunikasjon   
Tegn og betydning   

Tekstskaping   
Muntlige ferdigheter (?)   
Skriftlige ferdigheter   
Skriving som prosess   
Idéarbeid   
Å disponere en tekst   
Avsnitt   
Tekstbinding   
(Syntaks)   
(Ordvalg)   
(Tegnsetting og rettskriving)   

Sjangrer   
Sjangerinndeling   
Sakprosasjangrer   

Presentasjon og muntlig framføring   
Debatter og møter   
Formelle brev   
Referat   
Rapport   
Reklame   
Massemedier   
Intervju   
Leserbrev   
Kåseri   
Skolestilen   
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Noen argumenter for læremiddelet  

Grunnleggende ferdighet: Uttrykke seg skriftlig  
Skriving er en av de grunnleggende ferdighetene; bedre skriveferdigheter er noe en 
profiterer på i så godt som alle fag.  

Grunnleggende ferdighet: Bruke digitale verktøy  
Skrive på pc vs. skrive for hånd: omskrivings- og redigeringsprosessen blir mye 
enklere, pc-en er en viktig redskap for å få til en bedre skriveprosess for eleven, og 
(forhåpentligvis) også for å få et bedre resultat.  

Alt på ett sted  
En fordel å samle alt stoffet om skriftlig norsk (ferdighetsbiten) på ett sted - gjør det 
enklere for eleven å orientere seg - enklest er best.  

Tilstrekkelig plass  
De fleste læreverk kan av plasshensyn ikke tilby tilstrekkelig lærestoff og eksempler 
om skrivehåndverket. Et elektronisk læremiddel kan romme langt mer fordi det ikke 
vil oppleves som avskrekkende omfangsrikt så lenge menyvalget for eleven er enkelt 
(omfanget er skjult).  

Riktig medium  
Eksempler på multimodale tekster, samt demonstrasjon/bruk av verktøy for å 
produsere slike, er mye lettere å få plassert på nettsted enn i ei bok!  

Tilpasset opplæring  
Det skal være mulig å finne modelltekster, ”tekstskall” og teoristoff av ulik 
vanskelighetsgrad.  

Ressursdeling gjennom wiki  
•  Gjenbruk og deling av opplegg og ideer blir lettere med felles 
lagringsplass for oppgaver, pedagogiske opplegg, lenkelister osv.  

•  Undervisningen blir mer variert og letter tilpasset opplæring (nok stoff 
til å kunne gi noe ekstra til de som trenger flere arbeidsoppgaver)  

Publiseringsmedium for elever  
Tema-wikier for elever gir trening i samarbeidsskriving og er mer forpliktende enn 
personlige digitale mapper  

Kan brukes med It’s Learning (LMS) 
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Detaljert budsjett 
 
Budsjettpost Beløp (1000 K 
  

Redaksjon   
Prosjektledelse, prosjekteier  
Dekkes over eget budsjett  
  
Redaksjon  
Elisabeth Jahnsen                -  
Marion Federl       525 000  
Arne Olav Nygård        157 500  
Ragna Tørdal       105 000  
N.N.       105 000  
Ommund C. Vareberg       352 500  
Sum redaksjon     1 245 000  
Delprosjektdrift (se detaljer på eget ark)  
Møter i faggruppa, redaksjon og med prosjektgruppa: Reise og 
opphold       319 500  
Kurs og konferanser for faggruppa         60 000  
Utstyr, telefon, rekvisita, kontor, faglitteratur, lisenser,        100 000  
Sum drift av delprosjektet       479 500  
Sum redaksjon og delprosjektdrift    1 724 500  
  

Konsept og prototyp  
Pedagogisk plattform  
HVE         47 000  
IKT-teknisk tilrettelegging  
Visuell design, layout, prod. av designelementer         62 500  
Ekstern IKT-kompetanse (programmering)       125 000  
Ekstern IKT-kompetanse (tilrettelegging)       125 000  
Test på fem skoler         50 000  
Sum konsept og prototyp       409 500  
  

Innholdsproduksjon  
Faste innholdsprodusenter  
Leif Harboe       131 250  
Jon K. Møller       131 250  
Arne Olav Nygård        105 000  
Tone Rudi Olsen       131 250  
Ragna Tørdal       105 000  
Sum faste innholdsprod.       603 750  
Innholdsprod. som skriver på oppdrag (i tilknytning til 
utvalgte læreplanmål)  
Litteratur/idehistorisk       105 000  
Skriving       105 000  
Muntlig bruk av språket       105 000  
Sammensatte tekster       105 000  
Lesing       105 000  
Sum, oppdragsskribenter       525 000  
Produksjon og tilrettelegging av digitalt innhold   
Lyd-, foto, videoopptak       150 
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Budsjettpost Beløp (1000 K 
prod. av designelementer 623 
Tilpassing av innkjøpte dlm 187 
Design, programmering av nye interaktive moduler 313 
Sum digital tilrettelegging av innhold       712  
Sum innholdsproduksjon og -tilpasning    1841  
  

Innkjøp av eksisterende materiale  
Bistand til kontraktsforhandlinger ved innkjøp (antas dekket av 
FFU)  
Kontakt/kartlegging, spesifisering av kjøp fra forlag og andre 
potensielle leverandører 47 
NRK-klipp og tilrettelegging 250  
Frikjøp av foto, tegninger, illustrasjoner 200 
Frikjøp av musikk 100 
Frikjøp av filmklipp (som ikke er fra NRK) 100 
Utvalgte primærtekster 500 
Frikjøp av fagtekst fra læreverk 250 
Fordypningsstoff fra elektroniske tidsskrift og ulike 
abonnementstjenester 250 
Frikjøp av kunnskapsstoff, for eksempel fra lærere som har 
produsert til egen bruk 100 
Frikjøp av eksisterende nettbaserte dlm-er, eks:                -  
Interaktive oppgaver i språklære 150 
Lyttetrening inkl. litteratur 150 
Skriveoppgaver og igangsettere 150 
Kartleggingsverktøy 200 
Treningsprogrammer for lesesvake 200 
Sum innkjøp 2647 
  

Kvalitetssikring  
Kvalitetssikring, teknisk, funksjonalitetsmessig 94 
Kvalitetssikring, norskfaglig og -didaktisk  
HVE 141  
HIA 47 
Kvalitetssikring, IKT-pedagogisk  
HVE 47 
Språkvask og korrekturlesing 53 
Sum kvalitetssikring  382  
  

IKT-pedagogisk tilrettelegging, lærerveiledning 
Utvikling og gjennomføring av IKT-ped.opplegg for 
brukerne (lærere og elever)  
HVE 140  
Testing, utprøving (godtgjørelse) 5 lærere, 2 ukeverk 132 
Sum utvikling og gjennomføring av IKT-pedagogisk 
opplegg 272 
  
Totalt 7276 
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PROSJEKTBESKRIVELSE NDLA NATURFAG 

Visjon: 
Utarbeide et fullverdig digitalt læreverk innen naturfag for videregående skole  

Mål: 
Det digitale læremiddelet skal:  

• Gjøre en elev som har tilgang til PC i naturfagundervisningen i stand til å tilegne 
seg kunnskap i henhold til læreplanen.  

• Fullstendig kunne erstatte tradisjonelle lærebøker innen naturfag  

• Inneholde ulike læringsressurser slik at elever får trening i å bruke ulike 
læringsstrategier og kompetanser.  

• Omfatte vg1 i løpet av 2007. Læreverket skal være klart til å tas i bruk innen 
skolestart i august -07. Ettersom tidsfristen er kort, og det tar tid å få produsert, 
frikjøpt og tilpasset digitale læremidler, kan det være problematisk å ha et 
fullverdig læremiddel klar til skolestart høsten 2007. Det må imidlertid være en 
forutsetning at så mye skal være klart at læremiddelet faktisk kan tas i bruk, for 
så å kompletteres innen utgangen av 2007. Videre revisjoner og utvidelser, blant 
annet basert på brukeres tilbakemeldinger, vil deretter kunne foretas løpende.  

• Danne basis for videreføring til programfagene fysikk, kjemi og biologi, vg2 i 2008 
og vg3 i 2009.  

• Være nivådifferensiert, hvor nivået velges av eleven:  

1. Basisnivå som er lettlest og tilpasset elever som har særskilt behov for 
tilpasning av tekst.  

2. Avansert nivå som inneholder ekstra fordypning av faglig innhold som er 
nødvendig for å oppnå måloppnåelse i alle læreplanens kompetansemål. 
Dette nivået vil i tillegg inneholde mer avanserte oppgaver og øvelser.  

• Skal kunne brukes også i utskriftsform.  

• Skal inneholde elementer som er aktiviserende som f.eks interaktive oppgaver, 
konkurranser etc.  

• Skal ha multimedialt innhold der det er hensiktsmessig.  

• Må inneholde tilstrekkelig mengde oppgaver med ulik vanskelighetsgrad, i tillegg 
til åpne oppgaver.  

• Må inneholde beskrivelser av elevøvelser og tilhørende veiledning i arbeid med 
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rapportskriving.  

• Skal ha forslag til ulike typer tester og prøver, samt løsningsforslag til disse, både 
som øvingsoppgaver for elever, og i en tilgangsbegrenset base som kan være 
ressursarkiv for lærere.  

• Skal inneholde lærerveiledninger knyttet til vurderingspraksis i faget, knyttet opp 
mot ressursarkivet i forrige punkt.  

• Skal inneholde et forum til diskusjon av praksis og praksisfellesskap i 
undervisningen i faget. Dette forumet bør fungere som en diskusjonsgruppe, hvor 
lærere kan legge inn sine tanker og kommentarer rundt ulike forslag til praksis. 
Forslagene til praksis kan både komme fra redaksjonen og fra brukere.  

• Det digitale læremiddelet i naturfag skal forøvrig støtte seg på de verktøy det 
ellers legges til rette for gjennom felles løsning for læringsteknologi.    

Tiltak: 
• Kartlegge eksisterende digitale læremidler  

• Systematisere læremidlene ut fra en emnekartstruktur  

• Struktur for fagnettsted og emnekart bestemmes  

• Utvikle læremidler med frikjøpte ressurser  

• Bestille læremidler fra videregående skoler  

• Frikjøpe eksisterende læremidler (øvinger, kompendier, prøver, prosjektarbeider 
etc) fra lærere i videregående skoler. For å finne disse planlegger vi å 
masseutsende en invitasjon til å sende inn forslag til redaksjonen.  

• Kjøpe læremidler fra forlag og andre kommersielle aktører  

• Sette dette sammen til et helhetlig pedagogisk læreverk  

• Etablere fagnettverk og motivere for å ta læreverket i bruk fra dag 1  

• Besøke fylkeskommunene for å informere framtidige potensielle brukere om 
læreverkets muligheter og funksjonalitet  

Suksesskriterier: 
• Tydelig prosjektledelse  

• Støtte fra styre og prosjektledelse  
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• Støtte fra egen organisasjon  

• Nettverk mellom redaksjonene  

• Nettverk i fagmiljøet  

• Gode veiledninger på jus, innkjøp, teknologi etc  

• Faglig kompetente redaksjonsmedlemmer  

• Engasjerte, motiverte og målrettede redaksjonsmedlemmer  

• Læreverket må være kvalitetssikret mht tekst, faglig kvalitet og pedagogisk 
oppbygning  

• Læreverket må dekke kompetansemålene fullstendig  

• Læreverkets faginnhold må kunne skrives ut for lesning når PC ikke er tilgjengelig 

• Teknologien må legges til rette både for utvikler og bruker av læreverket  

Organisasjon  
Fagredaktør:    Reidar Kyllesdal 100% 

Fagredaksjonsmedlem, Vest-Agder:  May H Mikalsen         20%  

Fagredaksjonsmedlem, Nord-Trøndelag:  Kristin Bøhle            50% 

Fagredaksjonsmedlem, Naturfagsenterets representant  50% 

Fagredaksjonsmedlem, Høgskolen i Agder   10% 

Frikjøp av produsenter til utvikling av læremidler for delemner: 

Produsent 1: Bjørg Aurebekk, Produksjon av fagstoff                 30%  

Produsent 2: Produksjon av fagstoff fysikk                                 50%  

Produsent 3: Produksjon av fagstoff biologi                                50%  

Produsent 4: Produksjon av fagstoff kjemi                                  40%  

Det legges til grunn at Naturfagsenteret velger ut fagprodusent 2 – 4. Dette kan gjerne 
være personer som jobber hel eller delstilling i videregående opplæring, men det kan like 
gjerne være personer som har sin faglige tilhørighet i UH-sektoren, og som har vært 
benyttet som produsenter av læremidler tidligere.     
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Plan for etablering, tilrettelegging og 
utvikling av fagnettsted 
 Februar Mars April Mai Juni Juli 
Redaksjon etableres x      
Kartlegging av 
innhold 

x X     

Struktur bestemmes x X     
Naturfagsenterets 
eksisterende 
ressurser legges inn i 
struktur 

  x x   

Produksjon av 
ressurser, 
fagredaksjon, 
Naturfagsenteret og 
innleide produsenter  

 X x x x  

Produksjon av 
ressurser fra 
videregående skoler 

 X x x x  

Sy sammen ulike 
ressurselementer 

  x x x  

Kvalitetssikring av 
innhold og tekst 

  x x x x 

Kvalitetssikring mht 
brukervennlighet 

  x x x x 

Utvikle/bestille tester 
og Quizer 

 X x x   

Utvikle/bestille 
animasjons-
elementer og 
simuleringselementer 

 X x 
 

x   

Innkjøp fra 
forlag/kommersielle 
aktører 

 X x x x x 

Etablere og utvikle 
nettverk i skolene 

 X x x x  

Pilot/test    x x x 
Markedsføring   x x x x 
Videreutvikling og 
vedlikehold  

Utover prosjektperioden feb - aug 2007 fram til utgang 2009 
Videreføring av naturfag til programfagene fysikk, kjemi og 
biologi i vg2 og vg3 

 
 
Budsjett fagredaksjon naturfag  2900 
 
Lønnsmidler fagredaksjon (230 %) 1380  
Frikjøp av produsenter (170 %) 1020  
Administrasjon, reise og utstyr til bruk i egen 
produksjon 

250  

Kostnader til kvalitetssikring av prosess HiA 50  
Kvalitetssikring av alt innhold, HiA 100  
Kvalitetssikring av alt innhold, Naturfagsenteret  100  
Produksjon av nye DLM:  1500 
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Innkjøp av ressurser som produseres av lærere 
(markedsføring, innkjøp, bearbeiding) 

500  

(Flyttet til budsjett fagredaksjoner)   
 
Kjøp av nye kommersielle DLM 1000  
Tilpasning av eksisterende DLM  400 
   
Frikjøp og tilgjengeliggjøring av 
kommersielle DLM  

050 

Utarbeiding av bestilling (arbeidsgruppe) Tas fra fagred.  
Innkjøp fra forlag og kommersielle aktører og 
kvalitetssikring   

550 

   
Kostnader til markedsføring/informasjonsmøter   500 

 
Totalsum    6350 

(47,2 % av budsjettet er tilegnet kjøp av ulike ressurser fra eksterne aktører.) 
 

Plan for kartlegging av innhold  
• Naturfagsenteret utarbeider en liste over læremidler sortert ut fra læreplanen. 

Ressursene her er materiale som Naturfagsenteret har kvalitetssikret faglig og 
didaktisk. En del ting er produsert av Naturfagsenteret og resten er hentet fra 
ikke-kommersielle, stabile nettsteder som er laget for utdanning: miljolære.no, 
bion.no, fysikknett.no, nobelprize.org, sarepta.org, forskning.no, univisjon, 
viten.no, NRK (Schrödingers katt og Newton). Listen vil ikke være fullstendig ut 
fra behov, men kunne dekke store deler av kompetansemålene i læreplanen.  

• Å kvalitetssikre lenkekatalogen i naturfag på utdanning.no og skolenettet er en 
sentral del av kartleggingen av innhold. Naturfagsenteret har en avtale med 
skolenettet og utdanning.no om å gjøre denne jobben og har fått midler for 2007 
fra SANU.  

• Redaksjonen fullfører listen over læremidler som er utviklet og spesifiserer hvilke 
læremidler som må tilpasses prosjektets krav.  

• Læremidler som er utviklet av forlag eller andre kommersielle aktører kartlegges. 

• Læremidler som er utviklet av forlag eller andre kommersielle aktører kjøpes inn.  

1) Produksjon av NYE DLM  
• Med utgangspunkt i kartleggingen må det utredes hva som skal produseres av 

nye DLM. Bestilling må utføres av ei arbeidsgruppe.  

2) Tilpassing / tilgjengeliggjøring av eksisterende DLM 
• Lage læringsobjekter og IMS Content Packages av følgende Viten-programmene: 

Nordlys, På tynn is, Genteknologi, Kloning, Radioaktivitet og Hydrogen. Struktur 
og sammensetning av enkeltobjekter kan endres. Men selve objektene kan ikke 
endres. For en del animasjoner som Naturfagsenteret selv har utviklet kan vi 
legge ut kildefiler (Adobe Flash).  

• Feide-innlogging på Viten: Naturfagsenteret ser det som et spennende utprøving 
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av en litt mer avansert feide-ressurs å lage en feide-løsning på Viten-
programmet. Radioaktivitet (det pedagogiske poenget er at elevene tar prøver 
tidlig i programmet som de senere analyserer i lab-delen av programmet). Det vil 
være ferdig i desember 2007, noe som bør være uproblematisk siden programmet 
vanligvis brukes i vårsemesteret.  

3) Frikjøp og tilgjengeliggjøring av kommersielle DLM  
• Det må opprettes en arbeidsgruppe som kartlegger hva som finnes av digitale 

læremidler i naturfag og som setter opp liste for frikjøp.  

Gjelder for alle tre punktene  
• Læremidlene merkes i henhold til emnekartstrukturen som prosjektet velger  

Klipparkiv fra NRK  
NRKs skolesatsing medfører at et stort antall lyd og videoklipp digitaliseres og gjøres 
tilgjengelig. NRK arkiv og research har lang erfaring med nettbasert opplæring, både 
gjennom produksjon av nettressurser, blant annet i samarbeid med Cyberbook, og som 
leverandør av lyd og videoklipp til ulike forlag og prosjekter. NDLA ønsker å inngå et 
samarbeid med NRK for å gi redaksjonene mulighet for å ta i bruk klipparkivet under 
produksjonen av de digitale læremidlene. De NRK-klippene som velges ut og bearbeides i 
forbindelse med utvikling av læremidler kan inngå i det framtidig NRK-klipparkivet som 
er rettet mot skole og utdanningssektoren.  Klippene vil kunne brukes i andre settinger 
enn den vi har lagt opp til i de nettressursene redaksjonen utvikler.  

Kvalitetssikring av innholdsproduksjon og 
didaktikk  
Rollen til og strategi for Høgskolen i Agder: 

• Faglig kvalitetssikring, både naturvitenskapelig og språklig, etter konkret bestilling 
fra fagredaksjonen – fakultet for realfag  

• Evaluere prosess og resultat – fakultet for pedagogikk eller evt. institutt for 
informasjonssystemer (evt i samarbeid med Naturfagsenteret)  

• Bidra med faglig innhold innen enkelte emner – fakultet for realfag  

• Være en utviklingsaktør for nye teknologiske løsninger – fakultet for realfag, og 
evt. ParAbel-prosjektet  

• Utvikle læringsobjekter, som f.eks video, animasjoner og simuleringer – 
fagmiljøet innen Multimedieteknologi og design, og evt. ParAbel-prosjektet  

Ønsker/behov knyttet til læringsteknologi  
• Brukergrensesnitt som er pedagogisk tilpasset de ulike elevgrupper  

• Krav til båndbredde på skolenes nettverk må ikke være unødvendig stor  
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• Valg av løsninger bør gjenspeile varierende digital kompetanse hos elever og 

lærere – det bør i minst mulig grad være behov for å gjøre kompliserte 
installasjoner eller andre tekniske grep for at læreverket skal fungere  

• Verktøy som gjør lærere i stand til selv å produsere læremidler – tester, kryssord 
etc. og legge disse ut til elevene  

• Mulighet for individuell pålogging før gjennomføring av oppgaver, slik at det er 
mulig å gjennomføre innleveringer som kan være grunnlag for individuell eller 
gruppevis vurdering,   både automatisert og manuelt. Dette kan eventuelt gjøres 
gjennom en integrering med DLP, som nevnt i neste punkt.  

• Integrering med DLP på skolene – både IT’S Learning og Fronter (dessuten bør vi 
tenke på at noen skoler begynner å ta i bruk Moodle, som er en gratis løsning) 

• Diskusjonsforum som gjør lærere og elever i stand til å gi redaksjonen 
tilbakemeldinger. Dette vil være et viktig verktøy for å videreutvikle og 
perfeksjonere læreverket etter at det tas i bruk.  

• Stikkordregister med wiki-funksjonalitet. Her vil fagredaksjonen kunne stå for en 
start, og registeret vil gradvis videreutvikles når lærere og elever kommer med 
tillegg  

• Det må etableres en emnekartstruktur med muligheter for lærer å legge 
læringsløyper gjennom læreverket til ulike formål.  

• Det må i størst mulig grad legges opp til at emner utgjør mindre moduler eller 
læringsobjekter  

• Produksjonsverktøyet bør ha mulighet for at produsent kan lage egne interaktive 
oppgaver og tester  

• Læringsressurser som er utviklet i annet verktøy enn det prosjektet stiller til 
rådighet må kunne integreres i læreverket slik at brukergrensenittet i liten grad 
endres.  

• Lenkesjekk må være integrert i verktøyet  

• Det må legges til rette for bruk av multimedia  

• Det bør være mulighet for at eleven kan integrere personlige notater og 
kommentarer til eget bruk  
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Vedlegg: Arkitekturmodell og funksjonalitetskrav
Dette dokumentet gjør rede for hvordan vi ser for oss en overordnet 4-lags modell for 

løsningen, samt en del funksjonalitetskrav til teknologien.

4-lagsmodellen 

NDLA jobber konseptuelt ut fra en modell bestående av fire lag:
• Datalager 
• Metadatalager 
• Produksjonsverktøy 
• Presentasjon 
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I bunnen ligger det et relativt høyt ambisjonsnivå og et ønske om å innfri det potensial som 

ligger i moderne informasjonsteknologi i forhold til å øke kvaliteteten, mangfoldet, 

tilgjengeligheten og tilpassingen av læringsinnhold i forhold til det enkelte individ. Samtidig 

ligger det en erfaringsbasert realisme til grunn for å tenke systematisk fra bunnen av:

Dersom man skal gjøre det mulig å øke gjenbruk og tilpasning av innhold må grunndata 

skilles fra selve presentasjonen. Det må med andre ord være mulig å presentere det samme 

innholdet på flere måter. Skal dette være mulig i praksis må innholdskomponentene være 

relativt små og kunne stå på egne bein, uavhengig av kontekst. Semantisk innhold (som er 

språkavhengig) bør kunne oversettes slik at det samme meningsinnhold kan vises på flere 

språk.

Den samme logiske tilnærming medfører at også metadata må skilles fra innholdet (og 

presentasjon): En innholdskomponent kan merkes på forskjellige måter ut fra kontekst, språk 

osv. Det bør være mulig å bearbeide metadata til en ressurs uten at man har tilgang til selve 

innholdet. Dette er svært sentralt for at innholdet skal kunne gjenfinnes og tilgjengeliggjøres 

for flest mulig. 

Produskjonsverktøyene som skal brukes til å bearbeide eksisterende DLM samt til å utvikle 

nye, bør være utviklet ut fra den filosofi som er beskrevet over. I tillegg er det vesentlig at 

verktøyet legger til rette for en aktiv samhandlings- og delekultur for utviklere av DLM. 

I all hovedsak er den modellen NDLA her foreslår i overenskomst med innspillet til 

utdanning.no slik det foreligger i utredningen til Utdanningsdirektoratet om system for 

tilgjengeliggjøring av digitale læremidler. Den største forskjellen ligger i at NDLA har et noe 

bredere perspektiv på og større ambisjonsnivå rundt metadata enn det utdanning.no har 

skissert. NDLA vet at utdanning.no har hatt og fortsatt vil ha et sterkt fokus på metadata, men 

utdanning.no ser naturlig nok dette først og fremst ut fra et portalperspektiv. For NDLA er det 

viktig  at DLM lever videre etter prosjektet gjennom gjenfinning og gjenbruk. For å nå dette 

målet må det etter vår mening legges til rette for en fleksibel og dynamisk handtering av 

metedata, der også vanlige brukere kan merke og synliggjøre veier til ressursene. Derfor 

foreslår NDLA å etablere en egen metadatatjeneste som er fysisk frikoblet fra selve 

lærmiddelet. 

I det følgende vil vi gå nærmere inn på hvilke vurderinger som er gjort for hver av 

komponentene i 4-lagsmodellen:
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Datalager/repositorium 

Det legges til grunn at grunndata i størst mulig grad skal kunne ligge distribuert. En arkitektur 

som bygger på distribuerte data vil ha mange fordeler framfor en sentralistisk arkitektur, for 

eksempel retttighetsproblematikk, vedlikehold osv. I forbindelse med produksjon av nye DLM 

må det uansett gjøres tilgjengelig et datarepositorium. Et slik repositorium kan videreutvikles 

i forbindelse med etablering av Min Elevside. 

NDLA har ikke gjort en vurdering av fordeler og ulemper ved forskjellige tilgjengelige 

repositorieløsninger. Med utgangspunkt i den rapporten Utdanningsdirektoratet har levert 

Kunnskapsdepartementet den 1. februar 2007 om system for tilgjengeliggjøring av digitale 

læremidler, har vi sett nærmere på Fedora som er den løsningen som er valgt for 

utdanning.no

Fedora1 et en svært robust repositorieløsning frigitt som åpen kildekode under en 

Educational Community License. Fedora kan administreres gjennom et utvalg grensesnitt, 

men selv om verkøyet tilbyr svært fleksible grenseflater og tjenester, virker det å være 

vanskelig for et community å delta i utviklingen av repositoriets innhold.

NDLA er blitt kjent med at It's Learning ønsker å tilby et repositorium basert på Intralect sin 

intralibrary-løsning. Intralect2 holder på IP, mens IT's Learning har kjøpt rettigheter til å tilby 

løsningen i Norge. Dette er med andre ord ikke lisensiert som åpen kildekode, og det knytter 

seg i utgangspunktet flere betenkeligheter ved å ta i bruk et proprietært produkt som er 

lisensiert av et kommersielt firma med store interesser i undervisningsmarkedet. Ettersom de 

fleste forlagene, samt TV2 har tegnet avtale om bruk av denne løsningen, vurderer NDLA det 

slik at dette er noe vi bør og må forholde oss til. Intralect skiller seg fra Fedora på flere måter, 

men NDLA legger særlig vekt på at det benyttes et rammeverk som lar tilbydere av DLM selv 

bygge og vedlikeholde metadata gjennom web-baserte grensesnitt. Slik sett er Intralect sitt 

produkt i samsvar med beskrivelsen av de øvrige komponentene i 4-lagsmodellen.

Metadatalager 

Gjennom bruksscenariene har vi argumentert for en robust og fleksibel håndtering av 

metadata. Metadata er et svært vanskelig fagfelt og det er vår bestemte oppfatning at 

utilstrekkelige metadata er en medvirkende årsak til at DLM er vanskelig å finne og 

gjenbruke og derfor ikke i bruk i den utstrekning man kunne forvente. Metadata kan i denne 

1 http://www.fedora.info/download/2.1/userdocs/tutorials/tutorial2.pdf
2 http://www.intralibrary.com/support/intralibrary/v2p7/manuals/getting_started.html#9
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sammenheng grovt sett deles i to kategorier: Data om selve ressursen (f. eks navn på fil, 

format osv) og data om ressursens innhold, dvs hva den handler om. Det er 

innholdsmetadata som byr på de største utfordringene: hvilke termer skal brukes og hvilke 

relasjoner skal man kunne bruke mellom termene. De mest utbredte 

innholdsmetadatasystemene er såkalte taksonomier som beskriver termer i et hierarkisk 

system med over/under-relasjoner. Slike taksonomier har vist seg å være vanskelig å få til å 

fungere i praksis fordi det ofte er et stort gap mellom det som er faglig korrekt, som ofte er 

forfattere og redaktørers perspektiv, og det begrepsapparat og kunnskapsnivå brukerne 

besitter.

Brukstilfellene peker på behovet for å kunne håndtere flere taksonomier samtidig, og det er 

sterke argumenter for å støtte såkalt tagging ved bruk av folksonomier, dvs termer som 

oppstår og utvikles på nettet gjennom praktisk samhandling. For eksempel vil det være svært 

nærliggende å relatere DLM til kompetansemål i Kunnskapsløftet. På udir.no er de nye 

læreplanene, inkludert kompetansemålene representert som emner i en emnekartmodell. 

Samtidig er det åpenbart at læreplanenes kompetansemål er utilstrekkelig som 

innholdsmetadata fordi det ville forutsette at alle brukere til enhver tid var i "læreplanmodus". 

Det er derfor behov for også å merke DLM med endre termer som igjen kan være relatert til 

ett eller flere kompetansemål (ved at de f. eks omtales i målformuleringene) og samtidig 

inngå i en eller flere taksonomier på fagets eller fagenes egne premisser.

En metadataforvaltning som skal ta høyde for en slik kompleksitet og fleksibilitet bør bygge 

på et størst mulig empirisk erfaringsgrunnlag. NDLA har tidligere pekt på emnekart som en 

fornuftig åpen standard, særlig fordi vi i Norge har tilgjengelig svært god kompetanse om 

emnekart og fordi blant annet utdanningsdirektoratet begynner å få mye praktisk erfaring. 

Utdanningsdirektoratet har gjennom metaforene "levende læreplaner" og "grep i sektoren" 

signalisert at det foreligger en ambisjon om å videreutvikle emnekart-tenkingen som ligger til 

grunn for GREP videre, og det vil være viktig for NDLA å søke samarbeid med 

Utdanningsdirektoratet på dette området. Det har også tidligere vært pekt spesifikt på en 

emnekartteknologisk tilnærming for å møte interopabilitesutfordringene i utdanningssektoren 

på et semantisk nivå, for eksempel i Kunnskapsdepartementets notat "Kultur for deling" som 

ligger til grunn for SANU-prosjektet.

En annen kilde til viktig kunnskap og kompetanse om metadata finner vi i ABM-sektoren. 

Norsk Digitalt Bibliotek offentliggjorde den 23. januar følgende på 

http://norskdigitaltbliotek.no : 
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"Som en del av programmet Norsk digitalt bibliotek, har Deichmanske bibliotek tatt på 
seg oppdraget med å lede prosjektet med å utvikle et publiseringsverktøy for 
emneportaler. Dette skal fritt tilbys bibliotek som har behov for et slikt verktøy. Det 
nye verktøyet vil også ha en funksjonalitet som gjør at bibliotek lett skal kunne 
samarbeide om drift av portaler. Prosjektets målsetting er at det skal utvikles et 
verktøy for emneportaler innen 1. januar 2008."

På Kunnskapsorganisasjonsdagene i januar var biblioteksektoren samlet for å diskutere 

morgendagens biblioteksystemer. Nils Pharo var én av dem som tok til orde for at gapet 

mellom folksonomier og bibliotekenes taksonomiverden3. Disse referansene illustrerer at det 

er maktpåliggende å få på plass samarbeidsstrukturer både innad i utdanningssektoren og 

med andre sektorer.

Begge repositorie-løsningene som er nevnt over passer forsåvidt greit inn i forhold til NDLA 

sin tenking rundt metadata fordi metadata lever "sitt eget liv" i begge løsninger, og kan peke 

til en eller flere ressurser som kan ligge lokalt i repositoriet eller bare være generelt 

adresserbare (ha en url). IntraLibrary-løsningen har kommet lengst i forhold til at 

enkeltbrukere eller fellesskap kan få adgang til å registrere egne pekere til DLM fra metadata 

i løsningen. Den mest vesentlige mangelen ved begge systemer er muligheten til å lage mer 

fleksible relasjoner mellom metadata. Selv om det er helt urealistisk å få på plass alt det 

brukstilfellene etterspør i første omgang, er det likevel viktig å legge til rette for at dette kan 

utvikles over tid, just in time i stedet for just in case.

3 http://www.hio.no/content/view/full/55226
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Her ser vi et eksempel på hvordan et metadatalager kan merke ressurser med metadata 

(hentet fra IntraLibrary). Ressursen kan merkes med metadata om selve ressursen (dato, 

forfatter, osv.). Men med tanke på gjenfinning er det svært viktig med metadata om selve 

innholdet.

Til venstre her finner vi en taksonomi ressursen kan plasseres inn i (det kunne f.eks. vært 

læreplanen). Slike taksonomier må kunne tilpasses etter behov, og dette er noe av det 

emnekartstandarden gir rom for.
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I vår modell er det vesentlig at man skal kunne merke en ressurs med mange emner (tags), 

og at emnene skal kunne ha relasjoner seg i mellom (se også 4-lagsmodellen over). Slik vil 

et sterkt og dynamisk emnelag kunne leve uavhengig av selve ressursene, uavhengig av 

lokalisering av data, osv. Ved å samle innholdsmetadata i en sentral tjeneste vil man kunne 

sy sammen en løsning som bruker web services for å sømløst tilby metadata for 

stedsuavhengige ressurser, også potensielt spredt ut over mange ulike portaler og 

nettsteder.

Funksjonaliteskrav 
I det følgende skisseres det kort noen viktige momenter og anbefalinger fra nyere studier av 

læremidler og munner ut i en konklusjon om funksjonalitetskrav som NDLA ønsker å stille til 

læringsteknologien. Vi har her fokusert på krav som er førende for læringsteknologien. 

Flere versjoner av samme tekst 
• Det må være lett å lage og ta vare på ulike versjoner av samme tekst. Kortere 

(lettlest) tekst med faglig innhold tilpasset lavere krav, men innenfor læreplanens 

rammer. 

• Elevene må selv kunne velge versjon underveis. 

• Skalering av skriftstørrelse må ivaretas av systemet 

• Lettlestversjonen må kunne suppleres med lyd 

• Oppgavene må også kunne differensieres; altså oppgavesett som er tilpasset 

lettlestversjonen (ikke bare gradering av felles oppgavesett). 

Annotering og støtte for strategisk lesing
Det trengs støtte for å tvinge eleven til å lese målrettet: 

• Notatblokk og ”gule lapper” for personlige notater 

• (Kontroll)spørsmål til teksten, med mulighet for å skrive inn egne svar 

• Mulighet for elevene til å lage digital versjon av strukturerte notater og helst også 

tankekart i tilknytning til lærestoffer 

Ordlister, ordforklaringer, også kulturelle forklaringer 
• Ord med tilhørende forklaringer må kunne merkes, og merkingen av ord i brødtekst 

må kunne skrus av og på. 

• Alfabetisk liste over klikkbare nøkkelord bør være med i tillegg til annen navigasjon. 
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I forbindelse med prosjektet Kartlegging av læremidler og læremiddelpraksis har Høgskolen i 

Vestfold gitt ut en del rapporter. Nedenfor følger utvalgte momenter fra en av rapportene: 

  

Om vurdering av læremidler med fokus på flerkulturelt perspektiv: 

Noen anbefalinger om digitale læremidler fra rapporten ”Vurdering av læremidler med fokus 

på flerkulturelt perspektiv”4 (Aamotsbakken m.fl. 2004:160.): 

• Våre tilrådinger går i retning at læremiddelutviklere bør gå flere skritt videre når det 

gjelder å utvikle lettlestversjoner av tekster i hovedbøkene. [...] For læremidler som 

bare skal produseres som digitale, bør man utvikle to sett av tekster med ulik 

vanskegrad. [...] også digitale læremidler [bør] inneholde kulturelle forklaringer 

• Det bør være lydspor i tillegg til tekst. Animasjoner bør bare brukes for å illustrere 

poeng som nevnes i teksten. 

• Også for digitale læremidler behøves ordlister av et visst omfang. Slike ordlister bør 

ikke kun inneholde fagtermer, men også ha ordforklaringer på en del dagligdagse ord 

og begreper som kan oppleves problematiske, kanskje særlig for minoritetsspråklige 

elever. Ordlister av dette slaget kan i tillegg til ordforklaringer også inneholde 

tegninger. 

• Alfabetisk liste over klikkbare nøkkelord bør være med i tillegg til annen navigasjon. 

4 http://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/rapport/2005-02/rapp2_2005.pdf

www.ndla.no                                                              8

http://www.ndla.no/


NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA                                         Vedlegg 4: Bruksscenarier og produksjonsverktøy
 

Dato: 15.02.2007

Vedlegg: Bruksscenarier og produksjonsverktøy

Dette dokumentet viser noen bruksscenarier for bruk av fagnettstedet, basert på de tre 

brukergruppene vi ser for oss; fagredaksjon, produsent av DLM og elev/lærer. Videre drøftes 

krav til produksjonsverktøy og noen alternativer gjennomgås. 

For å tilnærme seg de behov og krav som må være tilfredsstilt for tilgjengeliggjøring av 

kvalitativt gode DLM for videregående skoler har NDLA tatt utgangspunkt i tre forskjellige 

roller:

• Fagredaksjoner

• Produsenter av DLM

• Elever og lærere

For hver av disse rollene er det utviklet korte bruksscenarier som igjen ligger til grunn for en 

en teknisk og organisatorisk struktur som NDLA mener bør komme på plass.

Fagredaksjon

Når det gjelder DLM for videregående opplæring generelt, og for naturfag og norsk for 1. 

klasse videregående spesielt,  finnes det tilgjengelig en del kommersielt utviklede ressurser. 

Disse er generelt lisensiert på en slik måte at forfatterne sitter på rettighetene. En del 

ressurser er utviklet og tilgjengeliggjort av av personer som sitter på rettighetene uten at 

disse er kommersialisert. En rekke ressurser er utviklet av f.eks lærere som verken har 

avstått fra rettighetene, tillatt bruk eller gjort ressursene tilgjengelig. It’s learning antyder for 

eksempel at i størrelsesorden 10 millioner ressurser er produsert i dette LMS’et (i dette tallet 

telles alle type "læringsobjekter", inkludert lenker). I tillegg finnes det en del som er utviklet 

av det offentlige gjennom prosjekter eller som på annen måte rettighetsmessig tilfaller det 

offentlige. For alle disse er det et generelt problem at selv om ressursene er tilgjengelige og 

tillatt for bruk, så kan de av tekniske årsaker ikke brukes fordi de 

presenteres/tilgjengeliggjøres gjennom  proprietære og/eller lukkede systemer.

Fagredaksjonenes oppgaver kan summeres slik:

• Analysere tilfanget av DLM for fagene

• Iverksette tiltak for å tilgjengeliggjøre DLM for fagene

• Kvalitetssikre DLM for fagene i samarbeid med eksterne fagmiljøer
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• Legge til rette for enkel og fleksibel bruk av DLM for fagene

• lenker

• gjennom en bok-lignende layout

• Legge til rette for differensiering ved at det tilgjengeliggjøres tekster / innhold med ulik 
vanskegrad

• Bidra til at det skapes en kultur for deling og samhandling i tilknytning til fagnettstedet

• Innarbeide kommentarer / innspill fra lærere, eventuelt elever og/eller andre i 
fagnettstedets innhold

• Utarbeide veiledningsmateriell til støtte for lærere og elever

Bruksscenario:
En fagredaksjon for naturfaget har som oppgave å tilgjengeliggjøre gratis DLM for Vg1. Den 

første oppgaven er å analysere behovet sett i relasjon til Kunnskapsløftet og å analysere 

tilfanget av eksisterende DLM. En fagredaksjon bør være noenlunde bredt sammensatt, og 

det må være tilgjengelig digitale arbeidsverktøy slik at man kan arbeide effektivt sammen i 

denne fasen.

Dersom det viser seg at det finnes egnet DLM som allerede er utviklet, må fagredaksjonene 

prøve å analysere kostnaden som er forbundet med tilpassing og eventuelt frikjøp av DLM 

slik at det kan møte de krav NDLA stiller. Disse utgiftene må stilles opp mot kostnadene 

forbundet med å utvikle nye DLM fra bunnen av. I denne analysen er det viktig å ta hensyn til 

et velfungerende marked ved at det finnes incitamenter til vedlikehold, videre utvikling og økt 

kvalitet og mangfold for DLM.

Dersom det er nødvendig å utvikle nye ressurser må fagredaksjonene foreta en bestilling, og 

følge opp utviklingsarbeidet. Når det til slutt forefinnes en tilstrekkelig mengde kvalitetssikret 

DLM, må disse gjøres tilgjengelig for brukerne. Redaksjonene skal sørge for at brukerne kan 

finne å bruke ressursene på en enkel, men samtidig fleksibel måte.

• I en bok-lignende layout og med en bok-lignende arbeidsflyt1

• Som ressurser til kompetansemålene i kunnskapsløftet

• I forhold til relevante fagtermer, søkeord etc

Produsenter av DLM
1 Når det henvises til en bok-lignende layout er det IKKE fordi NDLA primært ønsker å lage en "bok 

på nett", men fordi vi ønsker å ta hensyn til majoriteten av lærerne. Disse er ikke aktive brukere av 
digitale læremidler i dag, og har heller ikke opparbeidet seg tilstrekkelig digital kompetanse som 
gjør de i stand til å sette sammen egne læremidler etter behov. NDLA ønsker å skape en trygg og 
gjennkjennbar atmosfære for å gjøre overgangen fra bok til nett så smertefri som mulig, - både for 
lærere og elever. Dette faktum må likevel ikke hindre NDLA i å tilrettelegge et nettsted som strekker 
seg langt ut over bokmetaforen.

www.ndla.no                                                              2

http://www.ndla.no/


NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA                                         Vedlegg 4: Bruksscenarier og produksjonsverktøy
 

Produksjon av nye DLM i regi av NDLA skal i størst mulig grad sikre bruk, gjenbruk, videre 
utvikling og deling av kvalitativt godt innhold. Dette vil kvalitetssikres ved at det stilles krav til 
utforming, metadatamerking og bruk av åpne standarder.
Læremiddelprodusenter vil grovt sett ha to typer oppgaver: Bearbeide og tilrettelegge 

eksisterende DLM som det i varierende grad er mulig og tillatt å gjøre store endringer med, 

og å produsere nye DLM fra bunnen av. Produsentene kan få tilgang til data som de kan 

bruke i arbeidet gjennom søk og navigering i DLM-repositorier. Produsentene ønsker tilgang 

til en verktøykasse som gjør det mulig å

• produsere innholdsmoduler

• sette sammen innholdsmoduler

• merke DLM (klassiske metada, tag etc)

• vedlikeholde DLM

• samhandle og dele

DLM-produsentene stiller en rekke krav til de verktøyene som skal brukes. Først og fremst 

må verktøyene være enkle å ta i bruk og de bør ha oversiktlige og gode brukergrensesnitt. 

For å øke gjenbrukbarheten av nyproduserte DLM ønsker læremiddelprodusentene i størst 

mulig grad bygge moduler som kan kombineres og settes sammen på flere alternative måter.

Det er også ønskelig at verktøyet kan håndtere alternative språksett. Dersom en produsent 

utvikler en ressurs som inneholder et tekstelement skrevet på bokmål, bør dette 

tekstelementet kunne oversettes til f. eks nynorsk, slik at en bruker kan velge hvilket målføre 

hun vil benytte. Dette forutsetter en modell der en skiller hva et tekstelement konseptuelt 

handler om, og det språk som er benyttet for å formidle meningsinnholdet. I en slik modell vil 

det være enkelt å oppdatere og oppgradere en læringsmodul, eller endog en sammensatt 

læringspakke etterhvert. Det vil likevel være behov for å kunne "låse" et DLM i en bestemt 

versjon, dvs. å kunne peke på og omtale en bestemt versjon av et DLM, selv om selve 

ressursen bearbeides videre og vedlikeholdes.

DLM-produsentene vil ha behov for å kunne utvikle DLM på egen desktop, laste disse opp i 

produksjonsverktøyet og derfra videre til et eget repositorium for tilgjengeliggjøring. 

Utviklingsprosessen vil gjerne foregå i samarbeid med andre utviklere, og utviklingsmiljøet vil 

derfor ha behov for samhandlingsverktøy som gjør det mulig å samskrive og dele innhold.

DLM som er utviklet eller bearbeidet må merkes med metadata for å kunne bli funnet og 

presentert for og av mennesker og maskiner. Metadatamerking kan skje ved automatisk 

analyse (f. eks semantisk analyse av tekst), men i all hovedsak vil dette være en intellektuell 

jobb som må utføres av mennesker. Dersom et DLM skal relateres til et kompetansemål i 

GREP, må en forfatter og/eller noen andre fortelle systemet at dette er tilfelle. En DLM-
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produsent vil ønske å relatere DLM'et til et kompetansemål i GREP, men produsenten 

ønsker også at DLM'et skal kunne bli funnet ved bruk av andre relevante termer som er i 

bruk til søk og navigering blant lærere og elever. Det er derfor i produsentens interesse å 

identifisere metadata som mest mulig presist kan brukes til å identifisere DLM'et. 

Produsentene sørger derfor for å registrere DLM'et med dets URL i en metadataportal slik at 

URL'en kobles til et antall relevante metadataelementer.

Elever og lærere

Elever og lærere i 1. klasse videregående skole er brukere av de DLM som skal utvikles i 

første fase av prosjektet NDLA. Det er likevel slik at NDLA ønsker å utvikle DLM som har 

hele den videregående opplæringsarena som nedslagsfelt. NDLA ser også helhetlig på det 

13-årige skoleløp, og ser også verdien av og behovet for også å ta med høyere utdanning i 

de scenarier som tegnes.

For elever og lærer vil følgende stå i fokus

• finne DLM

• bruke og dele DLM

• videreutvikle og tilpasse DLM

• gjenfinne og gjenbruke DLM (merking, tagging, rangering osv)

Kvalitetssikrede DLM må åpenbart kunne finnes dersom elever og lærere skal kunne 

nyttiggjøre seg av disse. Tre strategier er allerede nevnt:

• gjennom fagnettsted

• gjennom søk utdanningsportaler

• gjennom navigering i GREP (Kunnskapsløftet)

I tillegg må DLM knyttes til metadataelementer som gjør det mulig å finne disse ved hjelp av 

søk etc.

Både lærere og elever ønsker å kunne bruke og dele DLM fritt, uavhengig av fag, trinn, skole 

osv, i et livslangt perspektiv. Det er derfor viktig at DLM i størst mulig grad er forbundet med 

rettigheter og lisenser som gjør dette mulig. Både lærere og elever ønsker å kunne 

videreutvikle DLM, fra enkle annoteringer til mer omfattende endringer, slik at tilpassa og 

tilrettelagt læring kan realiseres. Også her er det viktig at rettighetsmessige forhold er avklart 

og enkelt å finne ut av.
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DLM, originale eller videreutviklede, som en elev eller lærer ønsker å gjøre tilgjengelig for 

andre må kunne merkes slik at også andre kan finne dem. Dette er sentralt for å oppnå 

gjenfinning og gjenbruk i praksis, og for å unngå at gode DLM "dør" fordi metadata utdateres. 

Det er med andre ord viktig at også brukerne får mulighet til å merke DLM med sine termer. 

Dette er selvsagt ikke bare viktig for å gjøre DLM tilgjengelig for andre: Det står like sentralt i 

forhold til å gjøre DLM gjenfinnbart for seg selv, i et livslangt perspektiv. Min Elevside 

beskrives nærmere i et annet vedlegg, og dette vil kunne være en tjeneste der såkalte tags 

(slike merkelapper er svært viktige i de såkalte Web 2.0-tjenestene) spiller en sentral rolle for 

å aggregere og synliggjøre innhold.

Produksjonsverktøy
Prosjektet har et presserende behov for å komme raskt i gang med innholdsproduksjon på 

en plattform som sikrer at innholdet på en enkel måte kan overføres til en endelig 

publiseringsplattform. Samtidig er det et krav at det legges til rette for utstrakt samarbeid 

gjennom hele produksjonsprosessen, samt at det verktøyet som velges sikrer en åpen 

prosess der de som skal bruke innholdet til høsten involveres på et tidligst mulig tidspunkt.

Det bør etableres et skille mellom produksjonsverktøy, publiseringsverktøy, og håndtering av 

metadata, ikke minst med tanke på å unngå at arbeid knyttet til funksjonalitet på selve 

publiseringsløsningen kommer i konflikt med produksjon. Samtidig gjør det stramme 

tidsløpet, samt at finansieringen av verktøy ikke er på plass, det nødvendig å se etter 

eksisterende løsninger som kan fungere både som produksjons- og publiseringsplattform.

Hensyn til universell utforming
Kravene til "universell utforming" blir stadig sterkere, og dette vil trolig komme i form av 

pålegg, i lovs form, i løpet av ett til to år. Regjeringen har vedtatt at man vil følge opp 

forslaget fra Syseutvalget i NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet, og fremme forslag om en 

ny ikke-diskriminerings- og tilgjengelighetslov. På IKT-området går det i retning av en 

lovfestet plikt til universell utforming2.

Alle kravene som må oppfylles for å gjøre et læremiddel fullt ut tilgjengelig for alle kan ikke 

oppfylles uten å ta vekk mange audio-visuelle virkemidler, men en kommer svært langt ved å 

være bevisst i forhold til hvordan en tilrettelegger for ulike behov.

2 http://www.dok.no/Onsker-seg-lovfestet-plikt-til-universell-utforming-av-ikt-.399469-46077.html

www.ndla.no                                                              5

http://www.ndla.no/


NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA                                         Vedlegg 4: Bruksscenarier og produksjonsverktøy
 

Dette er en problemstilling som først slår inn for fullt i det innholdet publiseres i sin endelige 

form, men det er vesentlig å gjøre ting skikkelig fra begynnelsen slik at en slipper 

unødvendig merarbeid i en senere fase.

Hva betyr dette i praksis?

"Universal utforming av programvare betyr at det må vere alternative måtar å bruke til 

dømes heimesider på, ved at ein kan velge storleik på fonter, tekst som beskriver 

bilder, tekstvariantar av lydfiler, og at det vert brukt tekstprogram som lett kan lesast 

på punktlist for blinde."3

Det som produseres av tekstlig innhold er uproblematisk så lenge dette er kodet slik at 

brukeren fritt kan skalere skriftstørrelsen til ønsket størrelse. Det samme gjelder kravet om 

alternativ tekst på bilder. I praksis betyr dette at ren HTML er bra, mens tekst lagt inn i f eks 

en Flash-fil fort blir problematisk, og man må ha et alternativ.

De største problemene knyttet til tilgjengelighet vil oppstå i forbindelse med bruk av video, 

animasjoner, og lyd. Her bør det ideelt sett finnes tilsvarende ressurser som tekst, noe som 

jo ikke er mulig å oppfylle fullt ut. Ved innkjøp av eksisterende og nyproduserte 

læringsressurser må man være oppmerksom på om det også er laget tekster som beskriver 

prosessene som visualiseres, og all forklarende tekst bør foreligge som ren tekst slik at dette 

kan tilgjengeliggjøres for alle.

Håndtering av multimediaelementer
De problemstillingene som er nevnt ovenfor betyr ikke at animasjoner og simuleringer ikke 

kan være en del av læreverket, men man må finne måter å ivareta alle brukergrupper på 

best mulig måte. I første omgang stiller dette enkelte krav til selve publiseringsplattformen, 

særlig med tanke på å kunne legge inn tekstlig innhold som et alternativ.

Mange av de ressursene som finnes per i dag er basert på Flash og det vil være nærmest 

umulig å erstatte disse på en fullgod måte uten å omarbeide ressursene fullstendig. Høsten 

2007 er det ikke realistisk å tilby mer en korte forklarende tekster som erstatning for denne 

typen multimedialt materiale. På sikt er det nødvendig å tilgjengeliggjøre mer fullstendige 

alternativer for brukere med spesielle behov.

Språk
Det foreligger både ønsker og krav om at DLM som er utviklet av det offentlige skal være 

tilgjengelig på begge målformer. I tillegg er det behov for å tilgjengeliggjøre DLM med 

samiske og internasjonale språksett. 

3 http://www.dok.no/universal-utforming-eit-reiskap-for-integrering-av-menneske-med-
funksjonshemming-.370934-46077.html
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Fra Open Source-fellesskapene kjenner vi til effektive måter å håndtere 

flerspråkutfordringene på. Gettext4 fra GNU er et eksempel  på verktøypakker som kan 

brukes. Oversettelsesportalen Rosetta fra Ubuntu5 er en web-basert implementering av 

Gettext som gjør det mulig for fellesskap å jobbe sammen med oversettelse av 

programvarepakker. Et tilsvarende system kan man utmerket se for seg når det gjelder DLM 

forutsatt at man legger til rette for dette i grunnarkitekturen.

Alternative produksjonsverktøy 

Som en del av prosessen har flere eksisterende verktøy blitt vurdert, deriblant Wikibooks6, 

Rhaptos7 og LeMill8, verktøy som på ulike måter støtter mange av de ønskede egenskapene:

• en ryddig presentasjon av innhold på nett

•  begge kan fungere som publiseringsplattform dersom dette blir nødvendig

•  innholdet lagres i åpne formater som er overførbare til andre plattformer

•  verktøyene gjør det mulig å gjennomføre en åpen prosess

•  alle tekniske løsninger er basert på åpen kildekode, som igjen er åpent lisensiert

Alternativ 1: WikiBooks
Gitt at fagredaksjonene må begynne i løpet av kort tid, og at man foreløpig ikke vet sikkert 

hvilken publiseringsløsning som kommer til å bli valgt, kan det være nyttig å begynne og 

tenke på eksisterende produksjonsverktøy som gir noen av de mulighetene som prosjektet 

etterspør.

På møtet på Gardermoen den 8. januar ble Wikibooks nevnt som et mulig verktøy. Wikibooks 

er basert på MediaWiki9 den samme "motoren" som Wikipedia er basert på10. Wikibooks 

finnes på norsk, men her er det foreløpig lite innhold og det preges generelt av lav aktivitet. 

Adskillig mer finnes i den engelske utgaven, og det tekniske rammeverket er det samme.

4 http://www.gnu.org/software/gettext/
5 https://translations.launchpad.net/
6 http://wikibooks.org/
7 http://rhaptos.org/
8 http://lemill.net/
9 http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki
10 Det betyr at Wikibooks kjører PHP med MySQL i bunnen. 
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Førsteinntrykk
Wikibooks fremstår som relativt "kjedelig", holdt i samme nøytrale stil som Wikipedia. Dette 

bør imidlertid ikke tillegges noen betydning all den stund innholdet er strukturert på en måte 

som gjør det til en relativt enkel oppgave å legge et annet presentasjonsdesign på innholdet.

En struktur som gir trygghet har blitt nevnt som en vesentlig faktor en rekke ganger. Her 

fremstår Wikibooks som ryddig, men en kan kanskje stille spørsmål ved om strukturen er litt 

for fastlagt. Når det er sagt, her kan mye gjøres ved å justere design og layout. Dersom det 

settes opp en egen installasjon vil dette være uproblematisk ettersom alt design er styrt av 

stilsett.
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Editoren benytter i utgangspunktet en bestemt syntaks, som de som produserer innhold må 

lære seg. Det er imidlertid fullt mulig å fordele arbeidsoppgaver, f eks ved at forfatterne kun 

legger inn ren tekst, noe som deretter kan jobbes videre med av en bilderedaktør.

Håndtering av medieelementer
Bilder og andre medieelementer lastes i utgangspunktet opp til Wikimedia.org, i en base som 

er felles for Wikipedia, Wikibooks m fl på alle de ulike språkene. Dette gir tilgang til et stort 

utvalg fritt lisensierte medieelementer som kan gjenbrukes i læreverkene, men de medie-

elementene som lastes opp må være frigitt slik at de kan distribueres fritt. Innlegging av 

metatdata er i stor grad gjort på engelsk, og mulighetene for å legge inn metadata i systemet 

er begrenset.

Det er selvsagt mulig å finne kombinasjonsløsninger der en benytter mange ulike ressurser: 

Wikimedias bildebase, Skolenettets multimediebase11, og for den saks skyld fritt CC-

lisensierte bilder hentet fra Flickr.com (mer enn tre millioner bilder har en attribution-lisens12). 

11 http://mmb.utdanningsdirektoratet.no/eway/
12 http://www.flickr.com/creativecommons/by-2.0/
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Så lenge medieelementene ligger på servere hvor en er sikker på at de ikke forsvinner spiller 

det mindre rolle hvor de er plassert.

Spesialtegn

Særlig innen naturfag vil det være spesielle behov knyttet til spesialtegn, noe som ofte viser 

seg å være problematisk. Et stort antall symboler er dekket, i tillegg finnes det egne 

markeringsalternativer for formler og mer komplekse symboler13.

Det synes som om Wikibooks håndterer symboler på en tilfredsstillende måte, i det minste 

for de som ikke har spesielle behov. Wikibooks genererer nemlig grafiske representasjoner 

av formler (de vises som Png-bilder). Det er dermed et spørsmål om dette ivaretar hensyn til 

tilgjengelighet og interoperabilitet.

Eksport til andre publiseringsløsniger

Alt innhold kan eksporteres ut som XML14.  Innholdet er formatert på en enhetlig måte og vil 

dermed kunne konverteres til andre publiseringsplattformer ved hjelp av et eget skript. Dette 

skriptet må trolig skreddersys, men innebærer en helt ordinær programmeringsoppgave.

Universell utforming

Wikibooks håndterer i seg selv dette på en bra måte ettersom systemet sikrer at det tekstlige 

innholdet blir kodet på en ren, og enhetlig måte. De øvrige problemstillingene, knyttet til 

audiovisuelt materiale, er uansett ikke noe som løses av den plattformen som bruker for å 

samle innholdet i produksjonsfasen.

Åpen prosess

Wikibooks benytter den samme funksjonaliteten som Wikipedia der hvert enkelt oppslag kan 

diskuteres i et slags forum i direkte tilknytning til den enkelte siden. Hensynet til å involvere 

brukerne (lærere og skoleledere) i prosessen kan ivaretas ved å bruke denne funksjonen.

Alternativ 2: Connexions / Rhaptos
Nedenfor sammenfattes noen inntrykk fra gjennomgang av hvordan det er å produsere 

innhold ved hjelp av Rhaptos / Connexions15.

Rhaptos er et komplett system for både forfatterarbeid, redaksjonelt arbeid / versjonering, og 

publisering. Her diskuteres systemet først og fremst som et rammeverk for produksjon og 

sammensying av fagressurser. Dette kan gjennomføres uten at grensesnittene oversettes til 

norsk, hvilket betyr at man kan komme i gang straks systemet er installert på en egen server. 

13 http://en.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:TeX_markup
14 http://en.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:Database_download
15 http://cnx.org/
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Det ser imidlertid ut til å være lagt godt til rette for å lage alternative språkversjoner av 

grensesnittene16.

Forsåvidt kan man produsere innhold på den eksisterende installasjonen cnx.org, men det er 

grunn til å tro at det vil komme ønsker om enkelte tilpasninger, hvilket taler for en installasjon 

på en egen server. I utredningen fra Utdanningsdirektoratet konkretiserer ikke Utdanning.no 

hvilke verktøy man kan tilby, kan det tenkes at de kan «hoste» en installasjon av Rhaptos. 

Dette forutsetter i tilfelle en viss kompetanse knyttet til Zope (Rhaptos er basert på Plone) 

med tilhørende kobling mot database. Det hele er godt dokumentert17.

Førsteinntrykk:

Her virker det som om mye er gjort riktig for å sikre at innholdet lagres i en form som er 

gjenbrukbar. Ulempen kan synes å være at selve editeringen av innholdet synes å være litt 

mer omstendelig enn hva tilfellet er for Wikibooks. En positiv konsekvens av dette er 

imidlertid at knapt lar seg gjøre å legge inn innhold på en måte som ender opp som dårlig 

kodet. Det er imidlertid mulig å laste ned en Wordmal som forfatterne kan benytte for å skrive 

det tekstlige innholdet. Det som produseres med denne malen kan så lastes opp og 

konverteres til XML på serversiden.

Mens Wikibooks synes å ha en lavere terskel for å komme raskt i gang har utviklerne av 

Rhaptos i større grad tenkt på at de samme innholdskomponentene skal kunne gjenbrukes 

og publiseres i forskjellige formater, og ikke minst i forskjellige sammenhenger.

Etter en enkel registreringsprosedyre får man en egen bruker på systemet med et personlig 

arbeidsområde. Her kan den enkelte bruker legge inn kurs, filer, bilder, og moduler. Filer og 

bilder lastes opp, moduler settes sammen på systemet, mens kurs samler disse 

komponentene. På dette nivået kan brukerne også opprette arbeidsgrupper der andre 

brukere kan inviteres inn. Modulene er byggesteinene i systemet.

Teksten kan editeres ved hjelp av den nettbaserte editoren som er vist ovenfor, men som 

nevnt, man kan også editere tekstene til de enkelte modulene i Word, forutsatt at man 

benytter den malen som systemet kan tolke. Dette fungerer helt greit, men kun for tekstlig 

informasjon. Man kan laste opp tekst-dokumentet flere ganger, men overskriver da forrige 

versjon.

Redigere en modul i Rhaptos:

Under fanen "Edit" vises innholdet i modulen avsnittsvis. Her kan en også legge til og slette 

avsnitt og medieelementer fra modulen:

16 http://rhaptos.org/docs/devdocs/i18ndocs/guidelines-for-translators/view?searchterm=localization
17 http://rhaptos.org/docs/
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Ved å klikke i tekstfeltene åpnes editeringsvinduet automatisk:
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Editeringen i Rhaptos virker litt omstendelig. Ren tekst kan importeres fra et Worddokument 

og kommer så inn i en form der hvert enkelt avsnitt kan redigeres for seg. Det er imidlertid 

ingen funksjonalitet for å flytte avsnitt inne i en modul, noe som raskt medfører betydelige 

irritasjonsmoment. Dersom man skal sette inn bilder og animasjoner må dette skje i den 

nettbaserte editoren, og man er da avskåret fra å laste opp en ny versjon fra Word (det vil i 

tilfelle overskrive den versjonen som ligger online)

Innsetting av bilder er heller ikke veldig brukervennlig. Selv når man har lastet opp et bilde 

kan en ikke finne dette direkte fra den siden som en er inne å editerer på. Ikke noe stort 

problem, ettersom bildet kan adresseres med filnavn eller direkte URL, men en kunne sett for 

seg en enklere tilgang til mediearkivet i det en skal sette et bilde inni en modul. På en annen 

side, hensynet til adresserbarhet og metadata knyttet til selve bildet ivaretas på en god måte.

Versjonshistorikk:

Når man setter sammen et kurs kan man velge hvorvidt man skal bruke den til enhver tid 

siste versjon av de enkelte modulene, eller om man skal låse kurset til å bruke en bestemt 

versjon. Her har man altså mulighet til å knytte en visning til innholdet slik det foreligger på et 

bestemt tidspunkt, samtidig som man kan jobbe videre med innholdet, uten at dette får 

uheldige konsekvenser for det enkelte kurs. Dette fremstår akkurat slik som et kollektivt 

publiserings-system skal fungere!

Tilgjengelighet:

Det er vanskelig å se noe ved dette verktøyet som tilsier at man ikke oppfyller alle hensyn til 

tilgjengelighet.

Matematiske symboler:

Dette er viktig for publisering av fagstoffet i naturfag. Forutsatt at man har de riktige fontene 

installert på maskinen fungerer dette meget bra i Rhaptos18. 

Wikibooks benytter en annen metode, der genereres en bildefil som sikrer en korrekt visning 

av formler og symboler. Dette fungerer i og for seg meget bra, men vil være problematisk 

med tanke på tilgjengelighet for de med spesielle behov.

Utskrift:

Dersom innholdet publiseres gjennom en annen CMS-løsninger er ikke dette så aktuelt, men 

alle sider / moduler som publiseres via Rhaptos får en egen lenke til en utskriftversjon i PDF-

formatet. Dette fungerer utmerket, ikke minst med tanke på å skrive ut formler mm. Dette 

sikrer også at alle får like utskrifter, avhengig av nettlesere. PDFene genereres imidlertid "on 

the fly", hvilket muligens kan medføre stor belastning på serveren. Det vil imidlertid være en 

18 Se cnx.org/content/m11526/latest/ for et eksempel.
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liten tilpasning å lage et eget stilsett for utskrift, noe som gjør at all prosessering knyttet til 

utskrift kan skje på klientsiden. Dette kan implementeres uten noen uheldige konsekvenser 

annet enn noe ulik utskrift i forskjellige nettlesere. PDF kan selvsagt fremdeles beholdes som 

et alternativ.

Eksport: 

Ren XML ut holder alle muligheter åpne. Å lage importrutiner til andre publiseringssystem 

anses dermed som en relativt enkel oppgave.

Lisensiering:

Det første som møter en forfatter av en modul er et spørsmål om å bekrefte at man 

aksepterer de lisensbetingelsene som Connexions legger opp til. Dette dreier seg om en fullt 

ut åpen CC-lisens, der man kun krever å bli kreditert. Det bør trolig vurderes om en så åpen 

lisens er hensiktsmessig, eller om man i stedet skal benytte en lisens som begrenser 

gjenbruk til ukommersielle sammenhenger. Dette kan imidlertid få noen uheldige 

konsekvenser, særlig dersom innholdet på sikt skal kunne benyttes av private tilbydere av 

videregående utdanning.

Alternativ 3: LeMill
Gjennomgangen av dette verktøyet ble adskillig kortere enn for de to foregående, først og 

fremst fordi det etterhvert ble tydelig at dette verktøyet ikke er ferdig utviklet. Det tilbyr et 

miljø for å editere enkelt-tekstene som kan minne noe om Rhaptos - man legger til avsnitt og 

medielementer etterhvert. LeMill virker noe enklere, samtidig som man kan flytte på 

avsnittene innen en tekst / modul.

Sammenfatning: Premisser for valg av produksjonsverktøy

Med utgangspunkt i de avgrensingen som er gjort vurderes både Wikibooks og Rhaptos som 

aktuelle. Det som taler for sistnevnte er først og fremst et system for høy grad av 

modularisering på objektnivå, robust og funksjonsrik versjonskontroll, samt mulighet for 

deling av moduler mellom ulike kurs. Dette er imidlertid en funksjonalitet som først og fremst 

kommer til sin rett dersom systemet skal tjene som både produksjons- og publiserings-

plattform.

Det antas imidlertid at man etterhvert vil komme fram til en egen publiseringsplattform, der 

skisse til design og funksjonalitet for en publiseringsløsning kan skreddersys i forhold til 

NDLAs behov. Gitt at vurderingen dermed begrenses til egenskaper knyttet til produksjon 

synes Wikibooks å være et alternativ, først og fremst på grunn av et noe mer brukervennlig 
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grensesnitt for de som skal forfatte innholdet. Dette siste momentet er imidlertid basert på en 

subjektiv vurdering etter en kort utprøving av verktøyene, og problemstillingen bør trolig 

forelegges fagredaksjonene før det tas en endelig beslutning.

På kort sikt står vi ovenfor et valg mellom det som teknisk sett er best egnet og det som 

virker best rent bruksmessig. Valg av produksjonsverktøy må nødvendigvis baseres på en 

totalvurdering, og per dags dato vet en ikke hvilke eksisterende systemer som dette 

produksjons-systemet skal arbeide under. Rhaptos kjører Zope i bunn, mens Wikibooks er 

PHP-basert.

En kan se for seg en løsning der en begynner å produsere på Wikibooks, rett og slett ut fra 

hensynet til å komme raskt i gang med et verktøy som støtter en kollektiv skriveprosess, men 

at en samtidig starter et mer langsiktig løp med sikte på å gjøre noen endringer i Rhaptos 

med tanke på en noe enklere grensesnitt for redigering. Ettersom innholdet i Wikibooks vil 

være enhetlig kodet, samt strukturert som kapitler og enkeltsider vil det kunne lages et skript 

som importerer data til Rhaptos på et senere tidspunkt. Til tross for at Wikibooks har et 

kapittelkonsept er imidlertid verktøyet basert på klassisk wiki-metodikk med lenker i selve 

teksten. Den enkelte side har begrenset metainformasjon, slik at bruk av Wikibooks vil være 

svært avhengig av et eksternt metadataregister dersom man i prosjektet skal oppnå en god 

metadataforvaltning og innfri i praksis visjonen om en modulær oppbygging av DLM.

Tankekart og merking av innhold

Som nevnt under Funksjonalitetskrav (øverst), er det ønskelig å la elevene kunne bygge 

egne tankekart i tilknytning til innholdet. Om dette skal bli et effektivt verktøy for brukerne, er 

det viktig at terskelen for å bruke det blir lav, både i forhold til tilgjengelighet, 

brukergrensesnitt og integrasjon 

mot resten av løsningen. Andre 

har tenkt i disse baner tidligere. 

ConnectedText19 er en personlig 

(offline) Wiki-motor som har 

innebygd slik funksjonalitet:

Legg merke til at nede til høyre er 

det et kart som viser 

sammenhenger mellom ulike 

tema som er omtalt. 

19 http://www.connectedtext.com/
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ConnectedText er som sagt en personlig Wikiløsning som kjører lokalt på en maskin, ikke på 

web.

Trolig vil det være mest effektivt for mange å merke innhold underveis, mens man arbeider 

med stoffet. Derfor tror vi også at et integrert tankekartverktøy vil vise seg kraftfullt i praksis.

Merking (tagging) av innholdet er en kritisk faktor for alle systemer som håndterer produksjon 

av digitale ressurser. For at kvalitetssikrede læringsressurser skal kunne gjenfinnes og 

anvendes best mulig, er det viktig å bygge en løsning som fasiliterer bruk av metadata på en 

enkel og effektiv måte. WIKI-motorer (Wikibooks inkludert) baserer seg på hypertekst-lenking 

for å lage koblinger mellom innhold. Hypertekst er effektivt for navigasjon, men lite fleksibelt 

som metadata. Som beskrevet under Metadatalager over (og i vedlegget 

"Informasjonsdesign og grafisk design"), ser vi behovet for et separat robust lag i arkitekturen 

som håndterer metadata. Vi ser for oss at metadatalaget håndteres gjennom en egen 

ekstern applikasjon som er skreddersydd for å jobbe med emnekart som metadatalager.

Et integrert tankekartverktøy som beskrevet her vil gjøre det enda enklere å bygge et solid 

metadatalag. Da vil man kunne bruke nøkkelord fra tankekartet som emner (tags) i 

metadatastrukturen. Bygges metadatastrukturen på denne måten, samt at den er tilgjengelig 

for elever og lærere (jfr. bruksscenario om elever og lærere over), vil emne-/metadatalaget 

kunne bli et naturlig lag for navigasjon, gjenfinning osv. når det gjelder selve innholdet. Og 

selv om det kanskje håndteres gjennom ulike applikasjoner rent teknisk, vil det kunne 

fungere sømløst for brukerne.

Dersom metadata bygges som emneord, vil man også på sikt kunne gjenbruke emnene i 

andre sammenhenger, f.eks. i begrepslæringsverktøy, tli social bookmarking20, osv. Og om 

metadatalageret er tilgjengelig over web services, vil det spille liten rolle hvor ressursene 

fysisk ligger lagret, og hvor metadata og ressurser brukes siden. For brukerne vil dette bare 

styrke opplevelsen av at data i systemet er tilgjengelig for dem uavhengig av hvor de 

opprettes første gang.

Skisser til hvordan informasjonen kan publiseres finnes i vedlegget "Informasjonsdesign og 

grafisk design"

20 http://en.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking
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Dato: 15.02.2007

Vedlegg: Informasjonsdesign og grafisk design 
Skissene nedenfor er ment som et grunnlag for videre diskusjon omkring design og 

funksjonalitet. Eksemplene viser fagnettsted for "naturfag", noen av sidene fra læremiddelet i 

"norsk", samt utkast til "Min elevside". Det vil åpenbart være rasjonelt, ikke minst av tekniske 

årsaker, å tenke på alle fagene parallelt med sikte på å komme fram til en funksjonalitet som 

er enhetlig. Det grafiske designet kan selvsagt varieres i samsvar med det enkelte fag.

Designet er ikke å regne som endelig, hverken når det gjelder den grafiske utformingen eller 

de elementene som er tatt med. Trefelts-layouten kommer trolig til å bli beholdt også i 

kommende versjoner av designet.

Problemstillinger knyttet til presentasjon av "lukket" innhold er ikke tatt med foreløpig. Det er 

imidlertid god grunn til å tenke gjennom en mulig presentasjon og tilgang til slike ressurser, 

og hvordan man etablerer et grafisk skille mellom "åpne" og "lukkete" læringsressurser..

Den endelige presentasjonen av innholdet vil skje gjennom et CMS, men avhengig av i 

hvilken grad dette kan skreddersys kan dette komme til å legge noen føringer for 

presentasjonslaget som skisseres her.

Det er ikke skissert en hovedside for NDLA. Trolig er dette noe som med fordel kan vente til 

vi har et klarere grep på fagnettstedene og selve læreverkene.

Fagnettsted 

Utgangspunkt for design av fagnettstedet:
Forsiden skal gi en inngang til selve læreverket, samt en oversiktlig presentasjon av 

informasjon, nyheter, og faglige diskusjoner knyttet til det enkelte fag. Etterhvert som det 

bygges ut med flere fag bør det også vurderes om det skal etableres en navigasjon mellom 

disse som synliggjøres på hvert enkelt fagnettsted.

Hensynet til lesesvake blir trukket frem som en kritisk faktor. På sikt bør en forsøke å gi 

tilgang til differensierte tekster, dvs at en lettlest-versjon er enkelt tilgjengelig. Det er imidlertid 

noen relativt enkle grep som kan lette lesingen for de som har leseproblemer, blant annet bør 

en vurdere hvorvidt en konsekvent skal bruke blå tekst med understreking på alle lenker.  I 

en endelig versjon kan det legges inn en "designvelger" som lar brukerne velge mellom ulike 

visnings-stiler. All tekstlig informasjon presenteres i en form som er skalerbar, dvs at 

brukeren selv kan bestemme skriftstørrelsen.
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Videre arbeid med design av fagnettstedene:
Søknaden inneholder en skisse med en del funksjonalitet i tillegg til det som presenteres 
ovenfor. Noe som åpenbart bør komme med videre er utvidet 
søkefunksjonalitet (se utsnitt til høyre), men en må vurdere hvorvidt 
dette skal komme inn på forsiden.
Visningsvalgene som her er presentert som liten tekst i toppen av 
de tre kolonnene bør trolig presenteres som faner, gjerne med 
fargekoder, noe som vil gjøre det lettere å skille mellom de ulike 
visningsalernativene. I så tilfelle kan "Søk" komme inn som en egen 
fane.

På sikt kan en se for seg at fagnettstedene bygges ut med 
funksjonalitet som lar den enkelte tilpasse presentasjonen ved å 
velge vekk, og velge til ulike funksjoner og informasjonskilder. (Se 
netvibes.com for et eksempel).
Personifisering av fagnettstedene bør imidlertid ikke prioriteres før 
man tar en beslutning til om man skal utarbeide "Min elevside", og 
dermed også hvordan denne skal bygges opp og hvilken 
funksjonalitet den skal inneholde.

Hovedside læreverk 

Utgangspunkt for design av forsiden:
Forsiden bør gi en rask inngang, samt en oversikt over de enkelte delkapitlene.Videre bør 

tilknytningen til fagnettstedene synliggjøres, minimum i form av en nyhetsfeed. Tilgang til 

lærerveiledninger og oppgaveforslag bør være enkelt tilgjengelig, både via selve læreverket 

og fagnettstedet. 
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Et toppbanner vil være felles for alle sidene i læreverket: Dette inneholder NDLA-logoen, en 

synliggjøring av hvilket fag det gjelder, en klikkbar "sti" som viser hvor brukeren befinner seg, 

søkefelt, samt tilgang til hjelpesider og en direkte lenke til fagnettstedet. På samme måte 

som for fagnettstedene må det være muligheter for avansert søk. Dette er foreløpig ikke 

synliggjort i designskissen (se strukturskisse).

Nettsidene vil trolig komme til å inneholde en del faste lenker som presenteres i form av 

ikoner. Hva som kommer til å skjule seg bak disse er ikke konkretisert, foreløpig er dette kun 

synliggjort i form av tomme sirkler i toppen av designskissen.

Kommentarer til designskisse for forsiden:
Tanken er å holde kompleksiteten så lav som mulig på forsiden av læreverket. Dette ut fra en 

tanke om at svake elever skal få en "myk" inngangsport til fagstoffet på nett, mens elever 

som håndterer større kompleksitet selv kan velge inn dette, både i form av tilpasninger av 

grensesnitte (foreløpig ikke synliggjort på dette nivået) og gjennom valg som blir tilgjengelige 

nedover i strukturen

Videre arbeid med forsiden:

• Konkretisering av delkapitler for de enkelte fagene 

• Prinsipper for enkelt visualisering av kapitlene 

• Synliggjøre læringsmål for de enkelte kapitlene 

• kobling til selvtester på kapittelnivå

• Konkretisering av hvilken informasjon som skal vises fra fagnettstedene 

• Inngangsport til ressurssider for eksport av "menystrukturer", enten i form av 
skreddersydde SCORM-objekter, eller som en visning av metadata hentet fra 
Utdanning.no og/eller IT-Solutions repositorie.

Introduksjon til delkapitler 
Utgangspunkt for design av introduksjonssidene:

Det er forsøksvis lagt opp til at man presenterer relevant informasjon på alle nivå, slik at 

elevene dermed unngår å klikke seg gjennom et hierarki av menysider, som kan være 

mindre meningsfullt med mindre man vet hva man er ute etter. På alle nivå bør dessuten 

"stien" (dvs den aktuelle sidens plassering i hierarkiet) synliggjøres. 

En særlig utfordring er hvordan man på den ene siden presenterer mange muligheter på 

samme side, samtidig som man ikke overlesser grensesnittet slik at svake elever forvirres 
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unødig. "Hovedartikkelen" skal DOMINERE sentralt på siden, slik at det ikke er tvil om hvor 

hovedfokus er. Videre bør introduksjonssidene inneholde lenker til forslag til hvordan 

lærestoffet kan differensieres (ulike nivåer).

Kommentarer til designskisse for introduksjonssidene:
Tanken er her å legge en del av det grafiske innholdet ut i sidefeltene og la brukeren hente 

dette opp i et lag som legger seg over selve teksten. Dersom denne presentasjonsformen 

benyttes må en ta standpunkt til hvilke typer innhold som skal ligge i midtfeltet og i 

sidefeltene. Det er vesentlig at en kommer fram til en enhetlig presentasjonsform, som i 

størst mulig grad skaper gjenkjennelse hos elevene, også på tvers av læreverkene. I denne 

skissen er bilder som illustrerer innholdet lagt inn som en del av den løpende teksten, mens 

animasjoner, simuleringer, video og lyd-avspilling skjer ved å klikke på elementer som legges 

i sidefeltene. Kanskje bør det også etableres en struktur på siden hvor eksterne lenker 

plasseres til høyre, mens lenker til interne ressurser (de som kan presenteres innenfor 

rammene av nettstedets design) ligger til venstre.

Her er det lagt opp til at brukerne kan veksle mellom å vise en ingress (tekstlig 

sammenfatning av kapitlet, med lenker til sentrale deler av av stoffet) eller ikke. Når 

ingressen vises kommer selve innholdsfortegnelsen nedenfor, i forlengelsen av ingress-
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teksten. Selve ingressen inneholder lenker til de sentrale delene i kapitlet.

Her vises også et eksempel en funksjon for forhåndsvisning (etter modell av Snap.com) . 

Denne funksjonen bør trolig ikke ligge på alle sider, men kan være nyttig ved tekstlige 

oppsummeringer, som f.eks innholdsfortegnelser, samt i forhold til eksterne ressurser. 

Brukeren bør gis anledning til å velge hvorvist denne funksjonen skal skrus av eller på.
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Presentasjon av mediemateriell 
Utgangspunkt for design av presentasjon av mediemateriell:

Tanken er her at audiovisuelt materiale knyttes opp mot innholdet i form av ikoner som 

legges i sidefeltet til venstre. Her kan de diskuteres om man skal gjøre en visuell forskjell på 

materiale som lenkes opp inne i læreverket og det som ligger utenfor. Inntil videre er det 

tenkt at eksterne ressurser legges som rene lenker i feltet til høyre, ikke minst for å unngå 

opphavsrettslige problemer knyttet til dyplenking. Materiale der rettighetene er avklart kan 

presenteres som en interpret del av læreverket, i feltet til venstre.

Kommentarer til designskisse for for presentasjon av mediemateriell:
Skissen viser ikke hvordan brukerne på en enkel måte kan lenke til det enkelte 

medieelementet med tanke på å gjenbruke det. Her kan en se for seg at brukeren får denne 

informasjonen ved å trykke på "info"-knappen i avspillingsfeltet. Det er imidlertid mye som 

taler for at en heller bør legge opp til en dynamisk visning av de nødvendige kodene slik 

f.eks Google Video benytter.

Forslag til videre arbeid med presentasjon av mediemateriell:
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• Tydelig synliggjøring av ulike medietyper i form av grafisk, lett gjenkjennelig 
elementer.
En slik ikonbruk er skissert i den opprinnelige søknaden. Dette viser et konsept som 
bør videreutvikles:

• En rent teknisk avklaring av hvilke formater som bør benyttes. Det snakkes om "åpne 
standarder" og "åpne formater", men man kan trolig ikke ta konsekvensen av dette 
fullt ut. Eksempelvis vil pragmatisk tilnærming til formater vil åpenbart inkludere Flash.

Enkeltoppslag 
Utgangspunkt for design av enkeltoppslag i læreverket: 

Gjennomfører en grenseflate med to sidekolonner, som kan utnyttes fleksibelt for ulike fag 

(med ulike behov). 

 I høyrekolonnen vises metainformasjon om enkeltoppslaget: Her vises emneord (tags) 

artikkelen er merket med. Disse emneordene er emner i et eksternt emnekartlager, og 

hentes inn over web services. Emnene kan ha mange artikler/ressurser knyttet til seg, og ved 

å klikke på + foran et av emneordene i høyrekolonnen vil brukeren få listet ut andre ressurser 

knyttet til det samme emnet (se "Nidaros" i eksemplet over). Hun kan da klikke på den 

ressursen for å gå til den. 

I det eksterne emnekartlageret vil hvert emne kunne assosieres til andre emner. Det blir for 

mye informasjon om dette skal vises i høyrekolonnen, men ved å klikke på emneordet, kan 

det komme opp et nytt vindu med oversikt over hvordan emneordene er knyttet sammen 

med andre emner, og hvilke ressurser de har osv. 

Emneordene er også representert som et grafisk kart (over listen med emneord), slik at 

brukeren kan få visualisert forholdet mellom artikkelen han nå står i, emner den omhandler 

og forholdet til andre, relaterte emner og ressurser. For å få noe nytte av en slik navigering, 

bør kartet kommer opp i et nytt vindu e.l. for å få tilstrekkelig med plass. Dette kan f.eks. skje 

ved at brukeren klikker i kartet.
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Nederst i høyrekolonnen ligger hvilke kompetansemål fra læreplanen som er relevant for 

denne ressursen. Siden læreplanen nå er representert som emnekart (GREP), er det naturlig 

å implementere den som en del av det eksterne emnekartlageret. Så kan det hentes inn til 

høyrekolonnen på lik linje med andre emneord (se over). Hvert kompetansemål kan ha 

mange ressurser knyttet til seg, og hvilke ressurser som er knyttet til det aktuelle 

kompetansemålet vil bli listet ut i et nytt vindu dersom brukeren klikker på kompetansemålet i 

høyrekolonnen.

Vindu for relasjon til andre emner og ressurser:
Når en bruker klikker på et emneord i høyrekolonnen (ikke på +, men på selve ordet), skal 

det komme opp et nytt vindu som legger seg over den siden som eleven er inne å jobber 

med:
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Dette skjermbildet viser emnelaget. Emner i blått, ressurser i gult. "Nidaros" er i rødt siden 

dette er emneordet som er i fokus (det brukeren klikket på for å komme til dette vinduet). Blå 

linjer viser assosiasjoner mellom emner, stiplede linjer viser hvilke ressurser som er knyttet til 

hvilke emner. 

Brukeren skal kunne dra i et emne eller en ressurs for å flytte rundt på hele kartet. Ved å 

dobbeltklikke på et emne, velges det som fokus-emne, og kartet re-arrangeres med 

utgangspunkt i det.

Over kartet er det et tall som indikerer hvor mange nivå ut fra fokus-emnet som skal vises. 

Det står nå på 2, dvs at emner to nivå ut fra "Nidaros" vil være synlig. Noen av emnene og 

ressursene har små tall knyttet til seg. Det indikerer hvor mange andre emner de er knyttet 

til, emner som er mer perifere i forhold til fokus-emnet, og derfor ikke vises for øyeblikket.

Det skal også la seg gjøre å søke etter emner i emnelaget. Man kan zoome inn og ut ved å 

dra i hendelen over kartet, og i tillegg er det en avkrysningsboks over kartet som lar brukeren 

velge om ressurser skal vises i kartet eller om bare emner og assosiasjoner skal være synlig.
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Forslag til videre arbeid med design av enkeltoppslag:

Det er viktig at vi får på plass støtte for talesyntese. Det bør også være 

kommentarmuligheter knyttet direkte til artiklene. Ideelt sett bør det også legges til rette for 

oversettelse (kanskje til og med på en slik måte at brukerne selv kan delta i oversettelser... - 

som et wiki-underelement - denne formen for versjonering støttes muligens av Rhaptos - se 

nedenfor). 

En kan se for seg at den enkelte artikkel i læreverket, som består av informasjon som er 

kvalitetssikret av fagredaksjonen, også tjener som inngangsport til informasjon på andre 

nivå. Dette kan være verdige artikler som lenkes opp mot artikkelen, men også wikiartikler, 

knyttet  direkte til artikkelnivå / objektnivå. Dette kan skape spennende dynamikk, ikke minst 

med tanke på kontinuerlig videreutvikling av det faglige innholdet. Ellers kan en også se for 

seg å knytte relevante Wikipediaoppslag opp mot artiklene, noe som kan skape et incitament 

for å videreutvikle innhold på det norske Wikipedia.

Tilgang til ordbøker av ulike slag (engelsk / synonym / fremmedordbok / nynorsk? etc.), 

direkte tilknyttet teksten. Her må funksjonaliteten diskuteres, både med tanke på hva som lar 

seg implementere rent teknisk, og hva som er formålstjenlig rent bruksmessig.

Tanker om Min Elevside 
Kort beskrevet er Min Elevside en del av det generelle digitale servicetilbud 

fylkeskommunene på sikt ønsker å tilby. Tenkningen omkring konseptet er foreløpig i en 

idefase og handler vel så mye om fremtidig arbeidsformer i forhold til digitale læremidler, som 

den rent grafiske utformingen.

Min Elevside skal være en personlig portal for mennesker under utdanning, og det være 

naturlig at Min Elevside på sikt faller inn under MinSide-tilbudet. Portalen skal bygge på et 

rammeverk rundt en tjenestebasert arkitektur som gjør det mulig å få tilgang til innhold og 

kommunisere med verktøy ved bruk av åpne standarder. Kildekoden til Min Elevside skal 

være åpen.

Konseptet henger nært sammen med et par andre kjente konsepter:

MinSide : MinSide er et offentlig servicekontor på Internett som skal bidra til en enklere 

hverdag for folk flest. MinSide skal være en felles inngang til elektroniske tjenester, en 

mulighet for enkel dialog med det offentlige og en oversikt over informasjon som er registrert 
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om den enkelte. MinSide samler offentlige tjenestetilbud i en individuelt tilpasset Internett-

portal. Gjennom MinSide kan alle innbyggere få til egen skreddersydde side.

PLO (Personlige LæringsOmgivelser) : I et personlig læringsmiljø vil det enkelte individ selv 

ha ansvaret for å sette opp tilgangskontroll og innholdsabonnement. Individet har selv 

eierskap og rettighetene til det som produseres, presenteres og evt. publiseres. I så måte 

skiller det seg fra såkalte virtuelle læringsmiljø (tilsvarende det vi på norsk kaller LMS; 

Learning Management System) der det er utdanningsinstitusjonen som setter opp miljøet for 

eleven/studenten, og der denne i liten grad selv kan avgjøre hvilket innhold hun vil se og 

hvem hun vil dele det med.

Under følger en skisse av Min Elevside. Det må ikke forstås som et forslag til endelig design. 

Innholdet i skissen er heller ikke utfyllende, men må betraktes som eksempel. Portalen bør 

være tilpasset Web 2/3-konsepter og grensesnitt (for gjenkjennelighet), og det skal være 

utstrakt mulighet til å aggregere innhold basert på tagging og syndikering.

I det følgende kommenteres eksempler på menyer en slik side kan inneholde:

- Mine venner: Her kan elevene velge hvem de vil "følge med", dvs de som er valgt inn som 

"venner" vil komme opp i oversikten over de som har postet sist. Elevene kan også finne 

kontaktinformasjon til andre som er relevante i en læringssammenheng. 

- Mine grupper: Her kan brukeren sette opp de sosiale læringsomgivelsene, f.eks egne 

interessegrupper og/eller abonnere på lister av grupper fra brukeradministrative system ved 

institusjonene, f.eks klasselister

- Mine veiledere: Brukeren inviterer selv veileder etter behov ønske, og gir disse den tilgang 

de skal ha. Denne funksjonen kan muligens også benyttes for å gi tilgang til personer som 

ikke hører naturlig hjemme på "vennelisten", f.eks familiemedlemmer. 

- Administrasjon: Eleven har tilgang til en del administrative funksjoner som hun bruker til å 

bygge siden og til å kontrollere rettigheter og tilgang på et overordna nivå. Underveis i 

læringsprosessene kan det være at brukerne produserer innhold som blir lagret i forskjellige 

verktøy. Dersom brukeren på et tidspunkt ønsker å aggregere slike data, f.eks når hun 

bygger sin læringsportefølje, kan hun arkivere distribuerte data. Det legges altså ikke opp til 

at alla data i utgangspunktet må arkiveres i Min Elevside.
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- Mine vurderinger: Her kan brukeren abonnere på typiske summative vurderingskilder som 

karakterutskrifter, fraværslister osv. Hun kan også lage koblinger til formative 

vurderingsmoduler i andre verktøy.

- Mine læringsressurser: Dersom en selv eller skoleeier har kjøpt tilgang til digitale 

læringsressurser, f.eks fra forlag, kan abonnementet registreres i Min Elevside slik at 

brukeren får tilgang fra portalen med ett klikk. Det er også mulig å abonnere må læreplaner 

og skoleplaner, og tilgjengelige gratisressurser.

- Min portefølje: Her bygger brukeren og en elektronisk læringsportefølje. I porteføljen kan 

informasjon som er generert i forskjellige verktøy inngå, og det vil også være naturlig å la 

vurdering (eks. mappevurderingsmetodikk) inngå som en del av utvalgskriteriene for 

porteføljebygginga. Det vil også være mulig å knytte elevens portefølje direkte til 

kunnskapsmål i læreplaner og ulkeplaner.

- Mine nyheter: Her ser vi for oss at brukeren selv utnytter syndikeringsteknologi for å 

abonnere på nyhetsstrømmer som vedkommende finner relevante i en læringssammenheng. 

- Mine verktøy: Min Elevside skal være en visuell framstilling av et rammeverk som gjør det 

mulig å sette opp kommunikasjon mellom forskjellige verktøy og innholdselementer. Portalen 

trenger ikke å komme i konkurranse med eksisterende eller framtidige verktøy for læring, 

administrasjon av læringsaktiviteter eller produksjon av læringsressurser.

Eksempel på design og navigasjon - "Min elevside":

Ved pålogging møter eleven en logg med sine egne notater og koblinger til tilgjengelig 

fagstoff, ressurser, og personer. Tilgang til ressursene beskrevet ovenfor lenkes her opp 

gjennom fanene i toppen av siden. Eleven kan selv personifisere siden ved å velge grafisk 

design, samt ved å legge til og trekke fra forskjellige innholdselementer. 

Det etableres et grafisk skille mellom de ulike elementene på siden ved hjelp av enkel 

fargekoding: I eksemplet nedenfor indikerer røde rammer det som er elevens eget, grønne 

det som kommer fra andre, mens de blå rammene viser at en ekstern tjeneste er koblet til 

siden. Alle disse rammene kan flyttes på og/eller editeres av eleven, unntatt de grå rammene 

som indikerer postene i loggen. Disse vil hele tiden være plassert sentralt på forsiden.
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Under den første å posten ligger en "tagcloud" som gir en inngangsport til de taggene som 

eleven har benyttet mest. Dette kan være tagging som er gjort i et eksternt verktøy (f eks et 

verktøy for emnekart) eller det kan gjenspeile kategorier/tagger som eleven har brukt i sin 

egen logg. Alle editerbare elementer ledsages av et lite ikon (blyanten) for å indikere at logg-

eieren kan tilpasse disse på ulike måter.
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Det oransje tegnet, øverst i flere av boksene, indikerer at systemet leverer innholdet som en 

web-feed. Det betyr at andre elever, og lærere kan knytte disse oversiktene til sine egne 

sider ved hjelp av standardiserte løsninger for syndikering av innhold. Det legges stor vekt på 

å legge til rette for koblinger mellom personer, og til innhold (både innhold knyttet til 

læreverkene, det eleven har produsert selv, og sammen med andre). På denne måten vil en 

legge til rette for et kollektivt læringsmiljø, men der aktivitetene har den enkelte elev som 

utgangspunkt.

Videre arbeid med "Min elevside":

• Koblinger mot fagnettstedene

• Tilgang til skolewiki 

• Kobling mot skolens LMS

• Synliggjøring av poster med ulik status (private, for venner, for skolen, for verden, etc) 

• Skille mellom globale kategorier (f eks fag, læreplanmål) og egendfinerte kategorier, 
knyttet til den enkelte elev 
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