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Høyeste aktivitet noensinne

«

2021 ble nok et år der pandemien satte
sitt tydelige preg på samfunnet

Utdanningssektoren har opplevd uforutsigbarhet og
hyppige skifter som har vært utfordrende for elever,
lærere og ledere. Elevenes læringsutbytte har vært
et hyppig tema i den offentlige debatten. I tillegg har
mediebildet til dels vært preget av en debatt om NDLAs og
fylkeskommunenes rolle som læremiddelutvikler. Det er
hyggelig å se den anerkjennelsen vi får for god forvaltning
av offentlige midler som resulterer i fritt tilgjengelige
læremidler av høy kvalitet for elevene i videregående
opplæring.

Gledelige brukertall

2021 er samtidig året med den høyeste aktiviteten i
NDLAs historie. 84 medarbeidere har bidratt til utvikling
og drift av læremidler og av plattformen vår. I 2021 ble
også våre nye læremidler for vg2, som er produsert i tråd
med fagfornyelsen, tatt i bruk. Det er gledelig å se gode
brukertall for læremidlene våre. De viser at elever og
lærere i høy grad er tilfredse med kvaliteten.
Denne kvaliteten har sitt utspring i måten læremidlene
blir utviklet på. Jeg vil berømme de dyktige lærerne
som med sin kompetanse og sin innsats utgjør

grunnstammen i utviklingen av læremidlene våre. Det at
et profesjonsfellesskap er sammen om dette arbeidet,
sikrer at det er god sammenheng og godt samspill mellom
læremiddelproduksjon og praksis i klasserom og verksted.

Viktig pilotsamarbeid

Vi har også et godt samarbeid med flere pilotskoler der
elever og lærere prøver ut og vurderer læremidlene før
de tas i bruk. Jeg vil spesielt nevne samarbeidet med
svaksynte elever, som gir oss viktige og nødvendige
innspill til utformingen av læremidlene. Dette er ett av
mange tiltak som sikrer at vi innfrir kravene om universell
utforming på plattformen vår.
Samtlige fylkeskommuner i samarbeidet vårt har i løpet av
året godkjent den nye samarbeidsavtalen for NDLA. Denne
avtalen inneholder en utfyllende beskrivelse av ansvaret
og myndigheten til representantskap, styre, daglig leder
og kontorkommune. Avtalen gir gode forutsetninger
for en trygg forvaltning av oppgavefelleskapet, og et
mulighetsrom for fylkeskommunene til å være en innovativ
kraft i læremiddelsammenheng.

John Arve Eide
Styreleder
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Sammen skaper vi framtidas læring
For NDLA har 2021 vært et svært innholdsrikt år. Vi nådde vårt viktigste mål om
oppdatert innhold til fagfornyelsen, vi har gode brukertall og har inngått flere spennende
samarbeidsavtaler.
Det er mange milepæler i et arbeidsår. For oss i NDLA
var én av dem da vi i august 2021 leverte oppdaterte
læremidler til vg2-elevene. Alt innhold er universelt
utformet og ble levert på bokmål og nynorsk samtidig.
Dette var mulig fordi vi fikk tilleggsbevilgninger fra
eierne, og fordi vi har dedikerte medarbeidere og
dyktige leverandører av innhold, språkbistand, design
og teknologi. Nå som fagfornyelsen for vg2 er vel i havn,
retter vi blikket mot fagfornyelsen for vg3. Vi er godt i gang
med å oppgradere eksisterende læremidler og utvikle nye
læremidler også for dette årstrinnet.

kunnskap om NDLA. Et tydelig budskap om hvem vi
er, og hva vi står for, er viktig for at vi skal lykkes med
samfunnsoppdraget vårt. I 2021 la vi et godt grunnlag for
arbeidet med kommunikasjon og markedsføring av NDLA.
Vi gjennomførte en grundig prosess der vi involverte både
medarbeidere og eiere, og kunne i mai stolt presentere vår
nye visjon – Sammen skaper vi framtidas læring. Med den
på plass kunne vi utarbeide en ny kommunikasjonsstrategi
og merkevareplattform. NDLA har nå satt en tydelig kurs
for hvordan vi skal gjøre kunnskap tilgjengelig for alle –
alltid.

Gledelig er det også å kunne konstatere at brukerne
setter tydelig pris på det vi har levert. Vi nådde ikke helt
trafikktallene fra 2020, da korona og stengte skoler beviste
viktigheten av åpne læringsressurser. Sammenlikner vi
trafikktallene med normalåret 2019, har vi likevel en fin
økning. Brukerne er innom flere sider ved hvert besøk,
og det ser ut til at elevene bruker NDLA i flere fag enn
tidligere. Strengere krav til personvern gjør det imidlertid
vanskeligere for oss å telle alle brukerne.

For NDLA står brukerne i sentrum: Vi har som mål å tilby
motiverende og lærerike ressurser. Gjennom året har vi
derfor tatt i bruk nye verktøy og formidlingsformer, som for
eksempel digitalt escape room, animasjoner og podkaster.

Kunnskap for alle

Ett av våre mål er å gjøre kunnskap tilgjengelig for
alle. Vi arbeider kontinuerlig for å øke kjennskap til og

«

Vårt viktige og engasjerende samarbeid med pilotskolene
har også bidratt til å utvikle og forbedre læremidlene
våre. Vi har gjennomført et eget prosjekt innenfor tekniske
yrkesfag, og vi har samarbeidet med Greåker videregående
skole for å sikre synshemmede elever gode løsninger for
bildebaserte læringsressurser som grafikk, animasjoner og
undervisningsfilmer.

Samarbeidsarena og nye fag

I 2021 tok vi et stort steg nærmere målet om å få utviklet
en ny samarbeids- og delingsarena. Dette er et viktig
strategisk mål for eierne våre, og vi har jobbet mye
med å realisere det. Ved slutten av året fikk vi levert en
sluttrapport med ti tydelige anbefalinger for hvordan vi
kan utvikle disse tjenestene videre.

Gjennom året har vi derfor tatt i bruk
nye verktøy og formidlingsformer
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Gjennom året har vi også brukt mye tid på å avklare
brukerbehovet for en utvidet læremiddeltjeneste (min.
ndla).
I desember vedtok eierne våre en utvidelse av
fagporteføljen på NDLA. Utvikling av nye fag vil starte i
august 2022, når arbeidet med fagfornyelsen er fullført.
Forut for vedtaket hadde vi en bredt anlagt prosess der
blant annet NDLAs forum for brukermedvirkning bidro
med verdifulle innspill. I dette forumet er både eiere og
elev- og arbeidstakerorganisasjoner representert. De er
viktige støttespillere for oss!
Arbeidet har med all tydelighet vist at det er mange som
ønsker «sine» fag på NDLA. Det forteller oss at lærerne er
fornøyde med kvaliteten på NDLAs læremidler, og at de har
stor tiltro til at NDLA vil levere også på nye fag. Det gjør
oss stolte!

Samarbeid nasjonalt og internasjonalt

Vår nye visjon, Sammen skaper vi framtidas læring, fanger
essensen i NDLAs formål, ambisjon, mål og ikke minst
virkemåte: Det vi skaper, skaper vi gjennom samarbeid. Vi
har en sterk brukerorientering når vi utvikler læremidler
og NDLA-plattform, vi har en portefølje av dyktige
samarbeidspartnere og vi har deltatt i nasjonale og
internasjonale nettverk og arbeidsgrupper for å lære om
og legge til rette for framtidas læring. Vi opplever å være en
ønsket partner og bidragsyter fordi vi har utviklet verdifull
kompetanse som er relevant på flere områder og nivåer.
Når jeg ser tilbake på alt vi har oppnådd i 2021, ønsker
jeg særlig å takke dem som har bidratt til resultatene:
medarbeiderne i NDLA og rektorer, avdelingsledere
og andre som har stilt sine dyktige medarbeidere til
disposisjon for fellesskapet. Tusen takk!

Vår nye visjon,
Sammen skaper vi framtidas læring

Sigurd Trageton
Daglig leder
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Dette er NDLA
Nasjonal digital læringsarena er den største
tilbyderen av åpne læringsressurser i Norge.
Vi er 84 medarbeidere, fordelt på 65 årsverk.
Sammen jobber vi for å gjøre kunnskap
tilgjengelig for alle – alltid.
NDLA er et kommunalt oppgavefellesskap etter
kommuneloven § 19-1. Ti av landets fylkeskommuner
er med i samarbeidet, kun Oslo står utenfor.
Vestland fylkeskommune er kontorkommune for
oppgavefellesskapet.

Formålet vårt er å utvikle og dele kompetanse,
tjenester og teknologi til nytte for videregående
opplæring gjennom å
• produsere, anskaffe og tilby digitale læremidler og
læringsressurser fritt tilgjengelig for elever, lærere
og andre, for å oppfylle fylkeskommunens ansvar etter
opplæringsloven § 3-1
• bidra til samarbeid om læring, undervisning og
kompetansedeling
• utvikle teknologi og delta i samarbeid nasjonalt og
internasjonalt som støtter opp om formålet

Foto: Pexels
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Organisasjonskart
Representantskap

Styre

Daglig leder

Pedagogisk

Kommunikasjon
og marked

Tekniske tjenester

Økonomi, personal
og innkjøp

Rådgivning og støtte

Bruke

Bygge og bedre

Utforske
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Nøkkeltall

14,9

millioner besøk i 2021

22 000

45,3

millioner viste sider i 2021

ressurser, de aller fleste er publisert
på både nynorsk og bokmål

149

eksamensfag

50 000–70 000
besøk på en
gjennomsnittlig dag
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Nøkkeltall

2655

undervisningsvideoer

22

samarbeidsavtaler
med ulike
kompetansemiljøer

48

podcaster

500
tverrfaglige ressurser
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Nøkkeltall

RESULTAT:

– 139 000
kroner

BUDSJETT:

118 600 000

65
årsverk

kroner
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Folkene i NDLA
Ved utgangen av 2021 er det 84
medarbeidere i NDLA, fordelt på 65,27
årsverk. Dette er fire flere medarbeidere enn
året før. Økningen skyldes hovedsaklig økt
aktivitet i forbindelse med fagfornyelsen.
Tallet på medarbeidere i NDLA vil reduseres
betraktelig når arbeidet med fagfornyelsen
er fullført.
Vestland fylkeskommune har opprettet en NDLA-seksjon
der ansatte i administrasjonen er fast tilsatt. De øvrige
medarbeiderne i NDLA er ansatt i et av de samarbeidende
fylkene. De er omdisponert til arbeid i NDLA for en avtalt
periode. I den tida de arbeider for NDLA, er medarbeiderne
ansatt i hjemfylkene eller skolene sine og får sin lønn
utbetalt av egen fylkeskommune. NDLA refunderer
utgiftene til lønn og reiser.
NDLA har i tillegg knyttet til seg fylkeskommunale
medarbeidere på ulike typer kontrakter. Dette kan være
læreravtaler for mindre, avgrensede oppdrag, eller
pilotskoleavtaler der både lærer(e) og elever inngår som
part i avtalen. I 2021 ble det inngått 46 læreravtaler og seks
pilotskoleavtaler.

84

medarbeidere i NDLA ved utgangen av 2021

AGDER

INNLANDET

MØRE OG ROMSDAL

12

3

1

ROGALAND

TROMS OG FINNMARK

TRØNDELAG

13

2

12

VESTFOLD OG TELEMARK

VESTLAND

VIKEN

7

18

16
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Representantskapet
NDLAs øverste organ er representantskapet. Her er alle eierne representert med ett
medlem, som er valgt av det respektive fylkesting. I 2021 avholdt representantskapet
to møter og behandlet til sammen 29 saker. Begge møtene ble avholdt digitalt på
grunn av koronasituasjonen.
Av viktige saker som ble behandlet i 2021, er årsmelding, årsregnskap, budsjettramme
for 2022, oppfølging av strategi for NDLA, og nye fag som NDLA skal starte utviklingen
av fra høsten 2022.

Ved utgangen av 2021 var representantskapet satt sammen slik:
TRØNDELAG

Administrativ

Vegard Iversen
Fylkesdirektør for utdanning
MØRE OG ROMSDAL

Administrativ

Erik Brekken
Kompetanse- og utviklingsdirektør
VESTLAND

Politisk

Karianne Torvanger (Ap)
Leder for hovedutvalg for opplæring og kompetanse
ROGALAND

Politisk

Solveig Ege Tengesdal (KrF)
Leder for opplæringsutvalget

Administrativ

TROMS OG FINNMARK

Børre Krudtå
Divisjonsdirektør for næring og kompetanse
Administrativ

NORDLAND

Geir Hareide Hansen
Assisterende fylkesdirektør for utdanning
Politisk

INNLANDET

Ingrid Tønseth Myhr (Ap)
Nestleder i hovedutvalg for utdanning
Politisk

VIKEN

Heidi Westby Nyhus (Ap)
FylkesrådAgder
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Innlandet
Møre og Rom
Rogaland
VESTFOLD OG TELEMARK
Administrativ
Troms og Fi
Trøndelag
Stig LarsenVestfold og
Seksjonsleder for opplæring og folkehelseVestland
Viken 16

Politisk

AGDER

Arne Thomassen (H)
Fylkesordfører

Styret
Styret i NDLA er valgt av representantskapet. Styret består av fem medlemmer og ett varamedlem. Ett av medlemmene er valgt av medarbeiderne i NDLA. Daglig leder rapporterer til
styret. Styret hadde til sammen sju møter i 2021 og behandlet 64 saker. Seks av møtene ble avholdt digitalt.

Medlemmene i styret

Inga Berntsen Rudi

Martin Zeiffert

John Arve Eide Styreleder

Elisabeth Tandstad

Helge Kristian Galdal

Medarbeiderrepresentant
NDLA

Avdelingsleder for
Tjenesteutvikling og samhandling i IKT Agder IKS

Direktør kultur og mangfold
i Viken fylkeskommune

Rektor ved Cissi Klein
videregående skole i
Trondheim

Direktør for opplæring og
folkehelse i Vestfold og
Telemark fylkeskommune

Siw Olsen Fjørtoft. Varamedlem. Forsker ved SINTEF Digital, avdeling teknologiledelse.
Haldor Hove. Varamedlem. Ansattrepresentant.
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Fylkeskontaktene
Hver fylkeskommune har en kontaktperson
som tilhører fylkeskontaktkollegiet i NDLA.
Fylkeskontaktene er administrativt ansatte
i fylkeskommunene, som gjerne har
pedagogisk IKT som sitt arbeidsområde.
For oss i NDLA er det viktig at eierfylkene er godt
oppdaterte om våre aktiviteter. Fylkeskontaktene er derfor
et viktig kontaktpunkt for NDLA. Vi har jevnlig kontakt
med fylkeskontaktkollegiet for å informere om NDLAs
virksomhet og få innspill på saker vi arbeider med.
I 2021 ble det holdt fire digitale møter med
fylkeskontaktene. NDLA har fått verdifulle innspill til valg
av nye fag på NDLA, til ny samarbeids- og delingsarena og i
andre aktuelle saker. I tillegg har det vært løpende kontakt
året gjennom, blant annet i ulike digitale fora og gjennom
månedlige e-poster.

Oversikt over
fylkeskontaktene
AGDER

Lene Ragnhild Kyllesdal

INNLANDET

Helge Rabbås

MØRE OG ROMSDAL

Kristin Glæstad Vonheim

NORDLAND

Niels Ivar Nicolaysen

ROGALAND

Tore Wersland

TROMS OG FINNMARK

Lise Robertsen

TRØNDELAG

Vegar Wold

VESTFOLD OG TELEMARK

Michelle Skjønsholt Wirgenes

VESTLAND

Ole Henrik Mølmann
Kjetil Brathetland

VIKEN

Gunnar Hovd

Agder 12
Innlandet
Møre og Romsda
Rogaland
Troms og Finnma
Trøndelag
Vestfold og Telem
Vestland
Viken 16
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Brukerforum

«

Forum for brukermedvirkning ble opprettet i 2019 etter vedtak
i representantskapet. Forumet har følgende mandat:

Forumet skal uttale seg og gi råd om fag og
innhold på ndla.no. Dette kan være i forbindelse
med igangsetting og utvikling av nye fag, eller
i forbindelse med forbedring og revisjon av
eksisterende fag. Forumet vil bidra med innspill til
utvikling av NDLAs plattform
Utdrag fra vedtaket i representantskapet
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Brukerforum
I 2021 har det vært avviklet tre møter i forumet, ett i vårhalvåret og to i høsthalvåret. Blant temaene som har vært oppe til orientering og
diskusjon, er arbeidet med fagfornyelsen på NDLA, nye fag på NDLA, ny samarbeids- og delingstjeneste og arbeid med kvalitet i NDLA.

Medlemmer i forumet fra høsten 2021

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

Norsk Lektorlag

Elevorganisasjonen

Martin Minken

Lene Merete Bakkedal

Wenche Bakkebråten Rasen

Helena Lund Blostrupsen

Elevorganisasjonen

NDLA

NDLA

Representantskapet

Signe Margarete Krüger Birks

Anne Cathrine Meyer Johansen

Eivind Zakariassen

Geir Hareide Hansen
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Samarbeidspartnere
NDLA er i seg selv et samarbeid mellom fylkeskommunene,
og samarbeid er helt sentralt i NDLA, både mellom de ulike
teamene innenfor organisasjonen, og med ulike eksterne
kompetansemiljøer. Vi har i 2021 fått en ny visjon som
understreker dette: Sammen skaper vi framtidas læring.
Verdiene våre støtter også opp om samarbeidstanken: Vi
er åpne, engasjerte, rause og til å stole på. Vi deler gjerne
vår kompetanse med andre, og vi trenger andres tanker,
fagkunnskap og innsikt for å utvikle oss videre.

«

Samarbeid er helt sentralt i NDLA

I 2021 har vi blant annet inngått ny samarbeidsavtale
med Norsk Elektroteknisk Komite. De tilfører oss
verdifull kompetanse og gir oss mulighet til å formidle
bransjestandarder, noe som er helt avgjørende for
tilfredsstillende og relevant fagutdanning i elektrofag.
Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og
antisemittisme) utvikler sammen med oss ressurser i det
tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap, og Unge
funksjonshemmede og Rosa kompetanse hjelper oss å
utvikle faglig oppdaterte ressurser innenfor folkehelse og
livsmestring.
Arbeidet med å gjøre ressursene våre tilgjengelige for
enda flere elever er viktig for oss. Derfor har vi startet et
samarbeid med NAFO for å bli bedre til å støtte elever
med et annet morsmål enn norsk. Sammen utvikler vi
språkstøtte og ordforklaringer på flere språk til utvalgte
ressurser. Framover kommer vi til å utvikle en målrettet
strategi for samarbeid slik at dette feltet får enda mer
oppmerksomhet i organisasjonen.
20
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Strategi og
måloppnåelse
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Strategi og måloppnåelse
NDLA har ambisiøse mål for
framtida. Strategien vår gir et tydelig
samfunnsoppdrag om å legge til rette for et
inkluderende kunnskapssamfunn. I 2021 har
vi kommet godt i gang med å virkeliggjøre
målene i strategien.
Vi ser at samarbeid med andre er både viktig og
nødvendig for at vi skal nå målene. Gjennom året har vi
hatt mange positive og konstruktive møter med andre
organisasjoner. Noen møter har alt ført til samarbeid med
konkrete gevinster, andre har identifisert nye, innovative
samarbeidsmuligheter – muligheter vi ser fram til å få
utvikle videre. Det gjelder samarbeid om både læremidler,
kompetanse og teknologi.
Framover blir det viktig å finne den rette balansen mellom
rammebetingelsene vi opererer innenfor og de ambisiøse
målene vi har satt oss, og å finne balansen mellom høye
ambisjoner og realistiske mål.
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Strategi og måloppnåelse

Slik har NDLA arbeidet med
strategimålene i 2021:
NDLA er en attraktiv og engasjerende tilbyder av digitale læremidler og
læringsressurser for elever og lærere
Dette målet jobber vi med kontinuerlig. Gjennom et omfattende pilotskolesamarbeid får vi elever
og lærere til å teste læringsressurser både før og etter at de er publisert. I 2021 har vi videreutviklet
pilotskolesamarbeidet, blant annet har vi gjennomført et særskilt prosjekt for tekniske yrkesfag.
Internt har vi utviklet rutiner som gjør resultatene fra brukertester lettere tilgjengelige for de
redaksjonelle medarbeiderne. Vi har også interne møter der resultater fra pilotskolebesøk blir
presentert. Dette gjør vi for å overføre erfaringene fra tester til arbeid med læremidler i andre fag.
Arbeidet med å utvikle engasjerende og motiverende læringsressurser er videreført. Her vil vi
nevne muligheten for å bygge digitale escape rooms, bruk av podkast som læringsressurs og
økt bruk av forklaringer i fagartikler. Det er i 2021 brukt 17 millioner kroner til innkjøp av filmer,
animasjoner og simuleringer, herunder en omfattende treningssimulator til faget kroppsøving. Vi
har også videreført arbeidet med universell utforming. Redaksjonene har arbeidet målrettet for at
læremidlene skal støtte opp om intensjonen i Kunnskapsløftet.
Det er vedtatt en utvidelse av fagporteføljen på NDLA. Planen strekker seg fram til 2024 og gir
fylkene en forutsigbarhet med tanke på hva som vil komme av nytt faginnhold på NDLA i årene fram
til 2027.

23

Strategi og måloppnåelse

NDLA er den foretrukne delingsarena som alle lærere og elever kjenner til, og som
inspirerer til deling og bruk
I 2021 har vi videreført arbeidet fra 2020. Vi har to pågående prosjekter for å nå strategimålet:
et pilotprosjekt for å utvikle grunnlaget for en digital samarbeids- og delingstjeneste, og et
forankringsprosjekt for å stimulere til bruk av tjenesten og utvikle en digital delingskultur. Vi har
også etablert NDLAs forum for nettundervisning, for et annet viktig mål for oss er å legge til rette
for fleksibel opplæring.
I pilotprosjektet har vi utredet brukerbehov og har nå klare anbefalinger for videre utvikling av
tjenesten. Et viktig funn i dette arbeidet har vært at samarbeids- og delingsarenaen må knyttes
tett til min.ndla. Brukeren må oppleve disse to som en sammenhengende tjeneste. Derfor har de
to prosjektene nå blitt til ett utviklingsprosjekt.
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Strategi og måloppnåelse

NDLA er en attraktiv samarbeidspartner for utvikling av kvalitet og kompetanse innen
læring
I 2021 har vi arbeidet aktivt med å synliggjøre kompetansen som NDLA-medarbeiderne innehar.
For oss er det viktig å bidra til fellesskapet. Derfor gleder vi oss over flere nyttige samarbeid i
året som er gått. Vi har vært representert i Udirs referansegruppe i deres arbeid med utvikle
en veileder for vurdering av kvalitet i digitale læremidler. Vi har samarbeidet med Nasjonalt
senter for flerkulturell opplæring om mulig bruk av H5P i deres tjenester. Vi har også bidratt med
informasjon og veiledning til partnere i Tyskland som vurderer NDLA-plattformen til utvikling av
læremidler. Det europeiske EPALE-nettverket for kompetansedeling innen opplæring for voksne
utnevnte oss til norske ambassadører. NDLA har gjennom 2021 vært assosiert medlem i EdReNe,
et nettverk for Open Educational Resources (OER) tilknyttet Det europeiske skolenettet.

«

For oss er det viktig å bidra
til fellesskapet
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Strategi og måloppnåelse

NDLA tar en aktiv rolle i utviklingen av et fremtidig felles økosystem for digitale
læremidler og læringsressurser
Arbeidet med et økosystem for digitale læremidler står på dagsordenen også hos nasjonale
myndigheter. I inneværende år har Udir satt igang flere utredninger for å kartlegge situasjonen
i markedet for læremidler. Det arbeides videre med å utrede muligheter og pilotere arbeid med
deler av det som kan bli et økosystem for læremidler. I 2021 har NDLA vært med i arbeidsgrupper
for standardisering av metainformasjon for læringsressurser. Vi er også med i et pilotprosjekt
for utprøving av en nasjonal tjenestekatalog. I tillegg har styreleder deltatt i KS sitt forum for
læremidler.
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5

Aktiviteter og
resultater
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Årets aktiviteter og resultater
Med inntekter på 118,6 mill. kroner legger
vi bak oss et år med et historisk høyt
aktivitetsnivå. Året har vært preget av stort
arbeidspress, men også av imponerende
arbeidslyst.
Arbeidet med fagfornyelsen har naturlig nok tatt mye
oppmerksomhet og energi, men vi er også fornøyd med
positiv utvikling og gode resultater på andre områder.
Det gjelder for teknisk utvikling, for kommunikasjon,
for teamene som produserer læremidler og for
samarbeidet mellom dem. Vi har også styrket kapasitet og
kompetanse på områder som innkjøp, økonomi og teknisk
prosjektledelse.
Til sommeren vil NDLA fullføre arbeidet med
fagfornyelsen. Tilleggsbevilgningene til arbeidet med
fagfornyelsen vil dermed falle bort, og det betyr at vi
må gjennom en betydelig omstilling kommende høst
for å tilpasse aktiviteten til nye rammer. Vedlikehold
av en økende mengde læremidler, i kombinasjon med
planen for videre utvidelse av fagporteføljen, har tydelig
vist at det er en grense for hvor mye innhold NDLA kan
utvikle og forvalte over tid. I årene som kommer, må vi
derfor forberede oss på strammere prioriteringer. Vi må
sette realistiske mål, samtidig som vi må videreutvikle
verktøy, arbeidsprosesser og samarbeid for best mulig
ressursutnyttelse.

118,6

MILL.
KRONER
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Full fart for fagfornyelsen
Team Bygge og bedre fag har lagt bak seg et travelt år med fokus på fagfornyelse og nye
læremidler. Vi har i 2021 levert oppdaterte læremidler til vg2-fagene og begynt å revidere
vg3-fagene.
I NDLA er det Bygge og bedre fag som har ansvaret for
faglig kvalitet. Vi produserer, vedlikeholder og reviderer
læremidlene NDLA tilbyr.
I 2021 har fagredaksjonene revidert eksisterende innhold
i vg2- og vg3-fagene og har samtidig utviklet mange nye
læringsressurser. I tillegg til intern produksjon har det
blitt gjort bestillinger i markedet, for det meste innenfor
eksisterende rammeavtaler for undervisningsfilm,
animasjonsfilm, simuleringer og podkast. Vi har vi også
inngått ny rammeavtale om innkjøp av 3D-rom til bruk
i escape room, og vi har hatt jevnlige leveranser av
innhold som stimulerer til dybdelæring og utforsking. Alt
innhold har blitt GREP-merket opp mot kjerneelementer,
kompetansemål og tverrfaglige tema i læreplanene, og
merkingen kan brukes i søk.

Klargjøring for nye fag

NDLA tilbyr nå oppdaterte læremidler i de fleste fagene
på vg1- og vg2-nivå, men for enkelte fag vil det bli gjort
kompletterende arbeid også i 2022. Dette er fag som er
særlig omfangsrike og/eller fag med et særlig behov for
utvidelse og aktualisering av innhold. Revideringen av vg3fagene har kommet godt i gang, og vi ser for oss at vi i det

store og hele vil levere ferdig reviderte ressurser for alle
fagene på vg3-nivå i 2022.
Fra og med høsten 2022 skal NDLA starte bygging av
nye fag. Bygge og bedre fag har i 2021 bidratt med
kostnadskalkyler for alle fagene som planlegges igangsatt
i løpet av den kommende treårsperioden. Samtidig har
vi laget kostnadsmodeller for vedlikehold av allerede
eksisterende fag i porteføljen. Vi har dermed godt
utarbeidede rammer for driften framover, forankret i et
faglig kvalitetsperspektiv.

for nedskalering og nyrekruttering. Bygge og bedre
fag er godt i gang med planlegging av produksjons- og
vedlikeholdsprosessene de kommende årene. Vi kan nå
trekke lærdom fra ulike erfaringer med produksjonen som
vi har gjort de siste årene, og tror at vi vil være godt rustet
til å løse de viktige oppgavene som ligger foran oss.

Utfordrende omstilling i vente

For å sikre at NDLA leverer på fagfornyelsen, ble
redaksjonene i løpet av 2021 bemannet opp til ca. 37
årsverk, fordelt på 49 medarbeidere. I tillegg var det en
rekke lærere som bidro gjennom læreravtaler. Høsten 2022
skal bemanningen i Bygge og bedre fag skaleres ned til noe
over 16 årsverk.
Vi går med dette over i en fase med drift av mange fag,
samtidig som vi også skal bygge noen nye. Dette er en
omstilling som blir både spennende og utfordrende, og
det vil være avgjørende at vi klarer å ha gode prosesser
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På lag med brukerne
NDLA arbeider kontinuerlig med å tilby den beste læringsarenaen. I 2021 gjorde vi flere
tekniske og visuelle justeringer, og vi gjennomførte 20 brukertester sammen med elever
og lærere.
I NDLA er det team Bruke som har ansvaret for dialogen
med sluttbrukerne. Vi har i 2021 videreutviklet
brukergrensesnittet, og vi gjennomfører kontinuerlig
brukertesting gjennom ordningen med pilotskoler.
Skal vi tilby den beste læringsarenaen, må vi lytte til
brukerne: Hva trenger elevene? Hvordan fungerer de nye
tekniske innholdstypene? Klarer vi å legge til rette for
elever med ulike faglige forutsetninger og ulike behov
for tilrettelegging? Hva kan vi lese ut av målinger og
brukerstatistikk? All denne informasjonen tar vi med oss
inn i arbeidet med å lage en best mulig arena for læring.

fokusgruppeintervjuer med lærere i teknologi- og
industrifag ved to skoler. Vi har bistått med å finne
testpersoner til fagforsider, forklaringstjenesten og
samarbeids- og delingsarenaen.

Flere forbedringer

I 2021 har vi gjennomført 20 brukertester der vi har testet
ulike ressurser på ndla.no. Vi har også gjennomført en lang
rekke intervjuer, samtaler og undersøkelser.

Noen prosjekter er spesielt viktige for brukerne:

Pilotskoler gir bedre læremidler

NDLA har gjennom pilotskoleordningen samarbeid med
flere skoler. Våren 2021 var preget av mye koronasmitte,
og om lag halvparten av testene ble gjennomført digitalt.
I disse testene ble vi koblet opp til klasserommet via
lyd-bilde, observerte undervisningen derfra, og intervjuet
lærere og elever via Teams etter at undervisningen var
gjennomført. På høsten var det igjen mulig å besøke
pilotskolene våre, og fram til desember gjennomførte vi
flere tester der vi var til stede i klasserommene.
Pilotskolene mottar honorar per oppdrag. Størrelsen på
honoraret avhenger av oppdragets omfang.
I tillegg til ordinære brukertester har vi også gjennomført

• På høsten arbeidet vi med videreutvikling av et nytt brukergrensesnitt som vil fungere i brukernes
eget rom, som vi kaller Min NDLA.
• Vi bygger om søket til en mer brukervennlig løsning som skal være klar i god tid før høsten 2022, og
som skal være koblet opp mot Min NDLA.
• Ny forside vil være klar i andre halvår 2022.
• En stor nyvinning som brukerne har savnet, er muligheten til å finne alle ressursene på ndla.no
som er knyttet til et konkret kompetansemål, eller å finne hvilke kompetansemål som er tilknyttet
en bestemt ressurs. Dette er på plass nå.
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På lag med brukerne

Pilotskoler skoleåret

2021–22

TROMSØ

Breivang vgs.
SVOLVÆR

Aust-Lofoten vgs.
BODØ

Bodø vgs.
LØRENSKOG

Lørenskog vgs.

BRUMUNDDAL

Ringsaker vgs.

KONGSBERG

Kongsberg vgs.
SARPSBORG

Greåker vgs.

Agder 12
Innlandet
Møre og Romsda
Rogaland
Troms og Finnm
Trøndelag
Vestfold og Telem
Vestland
Viken 16

LARVIK

Thor Heyerdahl vgs.
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Laget i samarbeid med elever og lærere
– Å teste ressurser fra NDLA er kjempeviktig. Da ser vi hva som fungerer for elevene, og kan
påvirke hvordan fagressursene blir, forteller lærer Marte Falkevik.
Læreren ved Fagerlia videregående skole i Ålesund er
en av mange lærere og elever som i 2021 har testet og
gitt tilbakemeldinger på NDLAs innhold og struktur.
Samarbeidet vårt med såkalte pilotskoler er blitt en viktig
del av arbeidet med å utvikle gode læringsressurser.
Her får vi hjelp i utforskningen av nye elevaktive og
elevfokuserte metoder.

tverrfaglige emnet folkehelse og livsmestring.
– Det er veldig greit at NDLA tester ut ressurser. Det gjør at
innholdet og undervisninga blir bedre, forteller vg2-elev
Cathrine Krane-Jordan ved Bodø videregående skole.
– Da blir fagressursene tilpassa oss ungdom, legger hun til.
Medelevene Maria Jakobsen og Nathalie Greger
Chanont forteller at det er veldig lærerikt å få bidra med

brukertesting. De setter pris på at de blir spurt om sine
meninger, at det blir lagt vekt på hva de tenker, og at de
kan komme med forslag til forbedringer.
– Vi føler oss veldig hørt og synes det er fint at vi får være
med i testgruppa, sier de.
Elevene i Bodø synes at temaet kropp og seksualitet er
så viktig at de laget sitt eget undervisningsopplegg for
ungdomsskoler, basert på ressursene fra NDLA.

Meningsfylt å teste

– Jeg tror elevene våre ser en veldig mening i arbeidet
de er med på – at de får lov til å være med og vurdere
læringsressurser for kommende elevkull, sier Falkevik.
Fagerlia videregående skole var en av ni pilotskoler
NDLA hadde samarbeid med første halvår 2021. I februar
arrangerte de en mestringsdag på helse- og oppvekstfag
der de testet nye ressurser om hverdagsmestring. Lærerne
som var med på testen, forteller at de gjerne vil bruke
ressursene de har testet også framover i undervisninga.
– Vi bruker NDLA i stor grad i år og synes dere har gjort
en utrolig god jobb. NDLA har blitt en viktig ressurs i
læringsarbeidet.

Får fram elevstemmen

Også ved Bodø videregående skole setter de pris på å
få teste fagressurser fra NDLA. I høst var vg2-elever med
på å teste nye ressurser om kropp og seksualitet i det

Fagerlia videregående skole, Ålesund: Ressursene om hverdagsmestring fra NDLA ble integrert i en temadag om
mestring for elevene på Helse- og oppvekstfag. Foto: Ole Martin Sæthermoen
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Den avgjørende sisterunden
Hos NDLA publiseres læringsressursene alltid på bokmål og nynorsk samtidig. Teamet for
rådgivning og støtte (ROS) bistår internt i NDLA slik at språkversjoner, universell utforming og
riktig lisensiering er på plass før publisering.
ROS arbeider inn mot de andre teamene i NDLA, både i den
løpende produksjonen og i forvaltningen av eksisterende
ressurser. I tillegg til å bistå de andre teamene bidrar ROS
med videoproduksjon, fotografering og illustrasjoner.
Teamet har språkkonsulenter som sikrer korrekt og klart
språk tilpasset målgruppa og oversettelse mellom de to
norske skriftspråkene. Deskmedarbeiderne i ROS sørger
for kvalitetssikring og parallellpublisering av innholdet på
bokmål og nynorsk.
For ROS var fagfornyelsen en av de største
arbeidsoppgavene i 2021. Selv om vi startet året med
etterfylling av ressurser fra vg1-fagene, har vi løpet av
året lyktes med å komme à jour. Et nødvendig grep for å
få klargjort et stort antall nye og reviderte fagressurser
var kjøp av eksterne språktjenester fra Totaltekst
AS. Det gjenstår fremdeles noe arbeid med betafag,
samt utbedringer i fag med ny læreplan, men her har
forsinkelsen andre årsaker.

Tilpasset fagstruktur

Produksjonssystemet vårt er i stadig utvikling, og vi
ønsker oss blant annet bedre systemer for arbeidsflyt og
forvaltning. Her bidrar ROS inn mot teknisk bestilling for
å få etablert systemer som gir hensiktsmessig arbeidsflyt

for de redaksjonelle medarbeiderne. ROS har også
profesjonalisert den tekniske andrelinje-supporten sin.
Vi har etablert dokumentasjon og rutiner og har gått opp
kanaler og meldingssystemer.

heller ikke på vår egen NDLA-kanal på YouTube. Vi har
derfor startet et stort oppryddingsarbeid med å fjerne
innbygde YouTube-videoer fra artiklene våre. Vi arbeider
også med å flytte innhold fra vår YouTube-kanal og inn i vår
egen video-skytjeneste.

I 2021 tilpasset vi fagstrukturen på ndla.no slik at hvert
enkelt fag nå tilsvarer et fag med kompetansemålsett i
Udirs GREP-database. Siden en del av det faglige innholdet
på ndla.no har vært gjennom flere flytteprosesser, har det
også vært viktig å rydde opp og koble alt innhold mot en
fast struktur. Dette er ikke minst viktig med tanke på videre
forvaltning av innholdet når vi fra høsten 2022 går inn i en
vedlikeholdsfase av alt nyrevidert og nyprodusert innhold.
Fagporteføljen på NDLA har økt fra 104 fag i 2019 til
149 fag ved utgangen av 2021. Denne økningen skyldes
både oppryddingsarbeidet som er gjort i eksisterende
innhold, innføringen av LK20, der blant annet
matematikk og naturfag har fått egne læreplaner for alle
utdanningsprogram.

Reklamefrie videoer

Skoleeier plikter å sørge for at elever ikke utsettes for
reklame. Tidlig i 2021 annonserte YouTube at de ikke
lenger vil garantere for at videoer kan være reklamefrie,
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Nytt teknologisk veikart på plass
I 2021 ble det nye teknologiske veikartet vårt vedtatt. Det gir retning for utviklingsarbeidet og skal hjelpe oss å nå målene i
virksomhetsstrategien. Vi lanserte også flere tekniske løsninger som bedrer brukeropplevelsen av NDLA.
Hos NDLA er det teknisk enhet som er ansvarlig for alle
tekniske verktøy for NDLAs brukere. Mesteparten av
utviklingsarbeidet i 2021 har handlet om de underliggende
systemene i NDLA-plattformen. NDLA er en del av et
globalt økosystem og marked for åpne læringsressurser. Vi
ønsker derfor å levere kvalitet i produksjon og opplevelse.
Det er også viktig at vi blir oppdaget og funnet, uansett
hvor brukerne befinner seg.

basert på kompetansemål, og forbedrede løsninger for
både sluttbruker og interne produsenter. Vi har gjort
endringer der eksisterende løsninger har vært utdaterte.
Disse endringene har gitt fagredaksjonene bedre verktøy
slik at vi framover kan presentere innhold på nye måter. Vi
har også levert et forbedret søk, en enklere emnevisning
og bedre verktøy for å se innholdet vårt filtrert på
kompetansemål.

Bedre løsninger for brukerne

En stor endring i utviklingsprosessen vår er bruken av
effektmål. Nå utvikler vi ikke bare det publikum sier de

Blant løsningene som ble levert i fjor, er visning av innhold

ønsker, vi måler også reell forbedret brukeropplevelse og
økt bruk. Som et resultat av dette kommer vi til å fortsette
å utvikle søkesiden vår i 2022.

Nytt teknologisk veikart

I 2021 vedtok vi et nytt teknologisk veikart. Dette er en liste
over utviklingsprosjekter som skal hjelpe oss å nå målene
i virksomhetsstrategien. I veikartet er det tatt tekniske
beslutninger og definert en del valg for 2022 og noen år
framover.

De viktigste oppgavene våre for 2022 blir
• å støtte opp under det redaksjonelle arbeidet med fagfornyelsen
• å innføre brukerpålogging, med funksjoner for individuell tilpasning
• å skape verktøy som forenkler publisering, og som oppfordrer
til samarbeid og deling
• å utvide støtte til tredjepartsleverandører, som læringsplattformer
og kontorstøttesystemer

• å levere metadata: informasjon om læremidlene til alle som ønsker
å berike våre løsninger med for eksempel læringsanalyse eller mer
avanserte søk
• å sette opp en utviklerportal der vi viser fram teknologier vi bruker,
for eksempel vår egen kode, H5P og våre egne innholdstyper
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Ny retning med ny kommunikasjonsstrategi
For å nå målene i strategiplanen må
NDLA informere og kommunisere med de
riktige målgruppene. I 2021 utarbeidet vi
en ny kommunikasjonsstrategi som skal
tydeliggjøre NDLAs samfunnsrolle.
For team Kommunikasjon og marked har 2021 vært året
der vi fikk nye overordnede rammer for arbeidet vårt.
Etter at den nye visjonen var på plass, startet arbeidet
med å utvikle vår nye kommunikasjonsstrategi. Den
ble vedtatt av styret i oktober og gir tydelig retning for
kommunikasjonsarbeidet framover.

«

Vi har identifisert hvilke målgrupper
vi vil nå, og hvordan vi skal nå dem

tydeliggjøre den samfunnsrollen NDLA har. Arbeidet
som ble gjort i 2021, vil være et godt styringsverktøy for
arbeidet med kommunikasjon og marked framover.

Det overordnede målet er å forsterke kjennskapen til
NDLA, øke kunnskapen om NDLAs totale tilbud og styrke
ønsket om å bruke NDLA. Vi skal jobbe bevisst for å
forankre samfunnsverdien av NDLA og kommunisere
verdien av det digitale fellesgodet vi er.

Fagfornyelsen har vært sentral for markedarbeidet også
i 2021. På grunn av korona-pandemien har det vært få
fysiske konferanser og messer der vi har kunnet presentere
NDLA. Vi laget derfor videoer der fagredaktørene fikk
presentere de nye og oppdaterte læremidlene sine. Det
var et arbeid som krevde mye tid og innsats fra flere av
teamene i NDLA, men vi ser at videoene har blitt godt
mottatt blant lærerne.

Tydeliggjøring av NDLAs samfunnsrolle

Digitalt markedsarbeid

I arbeidet med kommunikasjonsstrategien har vi
konkretisert hva merkevaren NDLA skal være kjent for. Vi
har identifisert hvilke målgrupper vi vil nå, og hvordan
vi skal nå dem. Et ledd i dette arbeidet var å lage en ny
kanalstrategi. Den er et verktøy for å prioritere og rendyrke
kanaler slik at vi får mest mulig igjen for arbeidet med å
dele innhold i våre sosiale mediekanaler.
De rammeverkene vi nå har fått på plass, er med på å

Vi gjennomførte flere webinarer i 2021. Spesielt vil vi
trekke fram webinaret om tekniske yrkesfag. NDLA har
gjennom et eget prosjekt arbeidet målrettet mot lærere
og elever på dette studieprogrammet og spurt hva de
ønsker seg av læringsressurser. Resultatet av arbeidet ble
presentert i denne sendingen.
I mai var vi med som partner under NKUL, som ble
arrangert digitalt. Vi kjørte flere live-presentasjoner og stod

på digital stand. Slike digitale stands er en ny måte å drive
markedsarbeid på. Selv om det nok ikke er noen fullgod
erstatning for fysiske konferanser, ser vi at det likevel er en
god måte å få markedsført NDLA på når det ikke er mulig
å være fysisk til stede. Erfaringene vi har høstet, er nyttige
når vi skal videreutvikle vår miks av digitalt og analogt
markedsarbeid i 2022.
Internkommunikasjon har vært et annet prioritert område i
2021. Vi har gjennomført en undersøkelse i organisasjonen
og satt i gang flere tiltak for å bli enda bedre på dette
området. Ett av
resultatene er et
nytt intranett som
skal være med på å
gjøre arbeidsflyten
enklere for NDLAs
medarbeidere.
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Flere interaktive læringsressurser
I NDLA har vi vår egen sandkasse for utvikling av ny teknologi. I 2021 førte
utforskingsprosessene til nye interaktive innholdstyper og utvikling av en leseapplikasjon.
Team Utforske har i 2021 arbeidet med å styrke NDLA som
utvikler av interaktive innholdstyper, som for eksempel
NDLA Virtual Tour og NDLA Topic Map. Dette arbeidet har
blitt aktualisert i forbindelse med fagfornyelsen og ønsket
om flere nye typer læringsresurser.

NDLA publiserer alle egenutviklede innholds- og
oppgavetypene på eget GitHub-område. Vi har i dag
ni egenutviklede oppgavetyper, som alle inviterer til
utforsking og refleksjon. Tradisjonelle H5P-oppgavetyper
er i større grad av reproduserende karakter.

Samarbeid med internasjonale aktører

Leseverktøy for lange tekster

H5P-elementer er ulike typer interaktive oppgaver hvor
brukerne for eksempel skal sortere ord, setninger eller
bilder i rekkefølge, velge rett alternativ, klikke på rett
objekt, fylle ut rett ord og liknende. De H5P-typene NDLA
selv utvikler, støtter opp om refleksjon og utforsking i
større grad enn det de tradisjonelle typene gjør.

Løsningen som vi har tatt i bruk, er utviklet internt i NDLA.
Den tar utgangspunkt i lesesystemet Readium JS, som
er basert på åpen kildekode. Verktøyet kan vise bøker i
EPUB-formatet. Dette er et åpent format som er spesielt
tilpasset visning av bøker på skjerm. I leseverktøyet vårt
kan elevene selv tilpasse tekstvisningen ut fra egne behov

Mens NDLA tidligere brukte eksisterende H5Pinnholdstyper, er vi nå etablert som en aktør som er med
på å utvide H5P-repertoaret og styrke nettverket rundt
utvikling av H5P som system. Vi ser det som strategisk
viktig at H5P-kompetanse utvikles i flere IT-miljøer.
Derfor er det nødvendig at innholdstypene som utvikles,
gir verdi til et innovasjonsmiljø i form av gjenbrukbar
og bærekraftig kode. For å få til dette jobber vi sammen
med flere internasjonale aktører innen OER, blant andre
Klascement (Nederland) og Unit (Frankrike).

Et av fjorårets store prosjekter var utvikling av et
leseverktøy. Vi vil gjerne presentere lengre litterære tekster
og andre lengre kildetekster på en bedre måte enn vi kan
få til på en nettside. Resultater fra forskningsprosjektet
E-READ Cost, med Lesesenteret i Stavanger i spissen, viste
at det kan by på flere utfordringer å lese tekst på skjerm.
Samtidig viste resultatene at lesing på skjerm kan ha sine
fordeler dersom teksten tilpasses og skreddersys etter
lesernes preferanser. Med bakgrunn i disse erfaringene
ønsket NDLA å lage en løsning for visning av lengre tekster.

og preferanser. Vi har i tillegg lagt til egen funksjonalitet,
som for eksempel lesestopp, der elevene kan møte
refleksjonsspørsmål eller tilleggsinformasjon mens
de leser.

Pilotprosjekt om samarbeids- og delingsarena

Team Utforske har i samarbeid med en ekstern
konsulent utarbeidet et beslutningsgrunnlag for
utvikling av framtidas samarbeids- og delingsarena.
Gjennom et pilotprosjekt fikk vi testet ut flere mulige
scenarier og gjennomført flere brukerundersøkelser.
Hovedkonklusjonen er at utviklingen av en samarbeidsog delingsarena bør være tett sammenkoblet med
utvikling av brukerstyrte funksjoner i NDLA-plattformen.
Da kan vi legge til rette for en
tjeneste der samarbeid og
deling kan utvikle seg
skrittvis, fra enkel deling i
mindre grupper til samarbeid
og deling med mange.
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NDLA er for alle
Vi er opptatt av å utvikle godt og universelt utformet innhold. Vi samarbeider derfor
med Greåker videregående skole, en knutepunktskole for blinde og svaksynte elever.
Ved å brukerteste får vi grundige tilbakemeldinger på hvor
lett eller vanskelig det er for denne elevgruppa å få tilgang
til det faglige innholdet på ndla.no. Et opplagt eksempel på
innhold som kan være utfordrende å fange opp for blinde
og svaksynte, er fotografier og grafiske framstillinger. Her
kan svg-filer som kan forstørres uten tap av kvalitet, være
til god hjelp for svaksynte elever. I tillegg er vi bevisst på å
skrive målrettede og utfyllende alt-tekster slik at elevene
alltid får en helhetlig forståelse av hva et bilde viser. Her
har ikke minst språkteamet i NDLA et viktig ansvar for å
lære opp redaksjonelle medarbeidere.

«

Teksting og synstolking

Ei annen gruppe som har behov for tilrettelegging,
er elever med hørselshemming. I 2021 har vi derfor
hatt tidenes løft på teksting av video – nærmere 1000
undervisningsvideoer har fått teksting på bokmål og
nynorsk. En stor del av arbeidet ble utført av vår eksterne
leverandør av språktjenester, Totaltekst AS, men også hele
vårt interne språkteam har fått opplæring i og programvare
til å utføre teksting og vil framover kunne følge opp
teksting av interne videoproduksjoner.
Den største nyvinningen når det gjelder universell

utforming, er synstolking av video. Her har det lenge
pågått et arbeid med lovverk og krav, og vi har valgt å
være proaktive. Både i vårt interne videoteam og hos
våre mange leverandører har det blitt jobbet godt med
produksjon av synstolkede undervisningsfilmer. Skal en få
gode synstolkede undervisningsvideoer, må det tas høyde
for synstolking allerede fra manusstadiet. Dessuten må
synstolkingen tilgjengeliggjøres teknisk for de brukerne
som har behov for det.

I 2021 har vi derfor hatt tidenes løft på teksting
av video – nærmere 1000 undervisningsvideoer
har fått teksting på bokmål og nynorsk
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NDLA er for alle
Nye krav i 2023
I 2021 vedtok Stortinget nye krav om universell utforming
av nettsteder for offentlig sektor, som følge av EUs
webdirektiv (WAD). Behandlingen av direktivet er blitt
forsinket, og dette gir oss noe lengre tid til å forberede oss
på innføringen av de nye kravene. Offentlig sektor skal
følge nye krav fra 1. februar 2023.
Stortingsvedtaket innebærer at NDLA må utvikle en
tilgjengelighetserklæring. Her vil vi ta utgangspunkt
i retningslinjene som UU-tilsynet utarbeider sentralt.
Vi har hatt ekstern kartlegging av universell utforming
av ressursene våre og fulgt opp kartleggingen med
utbedringer av grensesnittet vårt. WAD stiller krav til
synstolkning av forhåndsinnspilt multimedieinnhold. Det
er inntil videre gjort unntak for dette kravet i forskriften.
Kommunal- og distriktsdepartementet (KD) vil avklare de
økonomiske konsekvensene av kravet før det blir innført.

Foto: iStock.com/ zlikovec
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Vurdering av årets økonomiske resultater
NDLA har de siste årene arbeidet målrettet for å tilby oppdaterte læremidler til fagfornyelsen.
Dette er et arbeid som har krevd mye av NDLA. I perioden 2019–2022 har NDLA derfor fått
tilleggsbevilgninger fra våre eiere. 2022 er siste år med ekstra tilskudd fra eierfylkene.
Aktiviteten i NDLA har vært høy gjennom hele 2021.
Vi endte opp med et merforbruk på 139 000 kroner.
Dette skyldes i hovedsak større aktivitet enn planlagt
mot slutten av året.
Ser vi framover, vil 2022 være siste året med
tilleggsbevilgning fra eierne våre. For 2022 vil budsjettet
være 104 millioner. I 2023 vil budsjettet reduseres
ytterligere, til rundt 90 millioner kroner.
I arbeidet med budsjettet for 2022 har vi fokusert på
nedskalering av aktivitet og prioritering innenfor reduserte
budsjettrammer. Vi skal fullføre fagfornyelsen, samtidig
som vi fra høsten 2022 skal begynne å utvikle nye fag.
Det er også laget en plan for oppstart av flere fag fra
høsten 2023.
I tillegg til kostnadene ved å lage nye fag må NDLA i
årene som kommer bruke store deler av budsjettet til
vedlikehold av eksisterende fag og til teknisk utvikling,
slik at NDLAs teknologiske plattform også framover kan
holde et høyt teknisk nivå.

2022

2023

104 millioner

90 millioner

kroner

kroner
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Regnskap
Inntektsgrunnlag

NDLA finansieres i hovedsak gjennom årlige tilskudd
fra deltakende fylkeskommuner. Eiernes innbetaling
beregnes ut fra tallet på elever i fylket og et avtalt beløp
per elev. I tillegg kompenseres NDLA for bistand til
samarbeidende fylkeskommuners egne prosjekter
for læremiddelutvikling. Sum inntekter for 2021 er
118,6 millioner kroner.

Regnskap NDLA 2021
(Tall i tusen kroner)
Sum inntekter

Revidert budsjett

Regnskap

Resultat

118 500

118 630

130

Administrasjon og ledelse

7 451

7 333

118

Pedagogisk

1 110

1 041

69

22 195

22 963

-768

4 409

4 162

247

50 400

51 558

-1 158

Bruke

6 655

6 225

430

Utforske

6 640

6 181

459

19 640

19 306

334

118 500

118 769

-269

0

-139

-139

Teknisk
Kommunikasjon
Bygge og bedre fag

Rådgivning og støtte
Sum utgifter
Årsresultat
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Kjøp, refusjon og avtaler
Refusjon til fylkeskommuner

Av NDLAs budsjettramme ble 61,6 millioner kroner
refundert til deltakende fylkeskommuner. Dette er
utgifter til lønn, reise og kjøp av interne tjenester som
pilotskoletesting, læreravtaler og innkjøpsbistand hos
Vestland fylkeskommune. Til sammen utgjør dette
52 prosent av NDLAs totale utgifter.

De tre siste årene har NDLA brukt
omtrent like mye på offentlige innkjøp
som på refusjon til fylkeskommunene:

Offentlig innkjøp
Refusjon fylkeskommuner

Offentlige innkjøp – eksterne kjøp i markedet

NDLAs samlede kjøp i markedet beløp seg til 57,1 millioner
kroner. Dette utgjør 48 prosent av NDLAs samlede utgifter i
2021. NDLA kjøpte varer og tjenester i markedet fra i alt 98
ulike leverandører. Kjøpene omfatter avrop gjennom større
rammeavtaler for innholdsproduksjon innkjøp av tekniske
tjenester gjennom en dynamisk innkjøpsordning som
ble etablert i 2020 kjøp etter mindre konkurranser under
terskelverdi direkteanskaffelser, for eksempel tekster
skrevet av skjønnlitterære forfattere
NDLA har også gjennomført kjøp på rammeavtaler til
Vestland fylkeskommune. Dette gjelder blant annet kjøp av
juridiske tjenester og hjelp til innkjøp og prosjektledelse.

Avtaler med leverandører
Pr. 31. desember 2021 hadde NDLA

• 8 spesifikke avtaler
• 29 rammeavtaler
(elleve av disse er parallelle rammeavtaler)

100 %

75 %

50 %

25 %

0%
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2018
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2020

2021

42

NDLA stimulerer EdTech-bransjen
NDLA har som mål å være med på å skape framtidas læring. Derfor er innovative aktører innen
læringsteknologi viktige for oss. I 2021 gikk nær halvparten av NDLAs samlede midler til kjøp
av tjenester i markedet.
– Å jobbe med NDLA gir oss mulighet til å utforske nye
måter å bruke teknologi i formidling, fastslår daglig leder i
Tidvis, Ragnhild Hutchison.
Oslo-baserte Tidvis er ett av selskapene NDLA kjøper
tjenester av. NDLA har som ambisjon å utvikle og forbedre
kvaliteten på innholdet vårt kontinuerlig. Det klarer vi ikke
uten å støtte oss til dyktige eksterne fagmiljøer. Derfor
mottok 98 ulike leverandører over 57 millioner kroner
fra oss i fjor. Det inkluderer innovative aktører i EdTechbransjen.
– NDLA er åpne for å prøve ut nye digitale metoder og

«

for å arbeide i krysningspunktet mellom fysisk og digital
undervisning. Å jobbe på oppdrag fra NDLA gir oss
mulighet til å utforske nye måter å formidle historie og
kulturarv på, forteller Hutchison.

Historisk tidsmaskin

På oppdrag fra historieredaksjonen i NDLA produserer
Tidvis 3D-modeller som skal brukes i en ny og
framtidsrettet læringsressurs: En tidsmaskin som baserer
seg på interaktive escape room. Tidsmaskinen og de
tilhørende interaktive escape-rommene vil fokusere på

norsk kvinnesak og kvinnebevegelse gjennom historien.
– Vår oppgave er å lage rom som representerer de ulike
tidsperiodene som tidsmaskinen lander i, forklarer
historiker og Tidvis-ansatt Amund Pedersen. Digitale
fortelleformer i kombinasjon med fagrelaterte oppgaver
skal gi elever og lærere en annerledes læringsopplevelse –
de skal virkelig få kjenne historien «på kroppen».
Jobben løses i tett samarbeid med NDLA.
Læremiddelansvarlig Eivind Sehested Zakariassen
understreker at redaksjonen har gode erfaringer med å
bruke Tidvis’ kompetanse.

Å jobbe på oppdrag fra NDLA gir oss mulighet til å utforske
nye måter å formidle historie og kulturarv på

43

NDLA stimulerer EdTech-bransjen
– Av og til trenger vi i NDLA å få laget ting vi ikke uten
videre får produsert selv. Det kan være videoer, podkaster,
animasjoner eller, som i dette tilfellet, digitale modeller av
historiske rom. Tidvis hjelper oss realisere ønsket om en
læringsressurs som tar elevene med på en interaktiv reise
i tid.

Åpne lisenser

I tillegg til å hjelpe oss med å utvikle historisk korrekte
3D-modeller har Tidvis, i likhet med oss, et ønske om å
dele det de utvikler på åpne lisenser slik at alle kan bruke
og gjenbruke det som produseres.
– Vi er helt enige med NDLA i verdien av åpne lisenser på
innhold som produseres. Ønsket vårt er at det vi lager,
særlig 3D-modeller, fritt kan gjenbrukes av andre sier
Hutchison.
Den interaktive tidsmaskinen er planlagt ferdig til
skolestart høsten 2022.
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Året i NDLA
Januar

Walk and talk: Kroppsøvingsansvarlig Cathrine sørger
for at støle kontorkropper kommer seg på tur i gruppa
«Koronatrimmen». Sosialt og sprekt.

Februar

Pilotskoleansvarlig Julie Bjørnstad besøker bakeriet
på Strinda videregående skole under en brukertest av
ressurser i restaurant- og matfag. Lærer Einar Svorkås og
avdelingsleder Geir Rune Larsen viser oss rundt.

Mars

Hvordan lærer du best? Vi spør elever på tekniske yrkesfag
i en digital læringspuls-variant.

April

Sjefen vår Sigurd gjestet en tysk podkast for å fortelle
om erfaringene vi har høstet med NDLA-modellen.
Sammen med Matthias Fischbach fra det bayerske
delstatsparlamentet ble det utveksling av tanker og ideer
rundt digitale utdanningsspørsmål.

Mai

Hvem er vi, og hvor skal vi? Våren brukte vi til å stake ut
kursen videre for NDLA. Hele organisasjonen ble involvert
i prosessen, det ble gjennomført undersøkelser, intervjuer,
spennende diskusjoner og workshop. Resultatet ble
ny visjon og nye verdier fra NDLA: Sammen skaper vi
framtidas læring.

Juni

Vi er på Årstad videregående skole i Bergen: Det rigges til
for webinar om veien videre for tekniske yrkesfag på NDLA.
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Året i NDLA
Juli

Hårfin sommerstemning: Vi er klare for sommerferie, med
vind i håret og sol på kroppen.

blikket mot framtida og være i lag med gode kollegaer på
samling i Lofoten. Teambygging, visjon og verdier stod på
programmet.

August

Oktober

Vi er klare for nytt skoleår! Redaksjonene er i gang med
produksjon av nytt innhold til ndla.no. Dyreparken var
overhodet ikke feil sted å starte etter sommerferien!

September

Sammen skaper vi framtidas læring! Det var godt å løfte

Høy «Tommel opp!»-faktor i kulissene da IT- og
medieproduksjon arrangerte digitalt seminar for IMlærere. Plenumsforedrag om streaming, undervisning i
programmering, spillutvikling og råd om hvordan en kan
skaffe og beholde lærlingbedrifter. Til slutt en sosial time
med erfaringsutveksling.

November

Det er godt å møte folk igjen! Rogalandskonferansen ble
arrangert for første gang siden pandemien startet, og det
var fint å få påfyll og inspirasjon sammen med engasjerte
lærere og skoleledere – ansikt til ansikt i Haugesund.

Desember

Behind the scenes: Vi besøker Aust-Lofoten videregående
skole, en av pilotskolene våre, og ser hvordan elevene får
oppleve mestring og dybdelæring med juleverksted på
tvers av fag og linjer.
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Takk til elever og lærer ved Thor Heyerdahl videregående
skole som bidro på bildene.
Foto: Tom Knudsen, NDLA
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