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FORORD  
Hver dag møtes elever og lærere over hele 

landet. Sammen utvikler de ny kunnskap 

gjennom egen aktivitet, deling og 

samhandling – de er den viktigste 

ressursen i hverandres læring og utvikling. 

God læring oppstår i gode 

læringsfellesskap. NDLA, Nasjonal Digital 

Læringsarena, er et samarbeid mellom 

fylkeskommuner. Siden 2007 har NDLA 

støttet elever i videregående opplæring i 

deres læring ved å tilby læremidler av høy 

kvalitet, og ved å være en arena og et 

fagfellesskap for lærere i deres deling og 

kunnskapsutvikling. 

NDLA tilbyr i dag et stort volum av 

læremidler. De er åpne og fritt tilgjengelig 

for alle og blir brukt av mange lærere og 

elever. I dette ligger det også et betydelig 

potensial for å utvikle helt nye lærings- og 

praksisfellesskap som kan gi utvidet støtte 

til læring og kunnskapsutvikling, og et 

utvidet tilbud til den enkelte elev.  

Skoleeiere må følge med i et komplekst 

kunnskapssamfunn i hurtig endring for å 

kunne drive god skoleutvikling. Lærere må 

tilsvarende følge med for å drive god 

opplæring. NDLA-samarbeidet muliggjør 

nødvendig spesialisering, arbeidsdeling og 

samordning, og sikrer hver enkelt av 

fylkeskommunene viktige tjenester med 

høy kvalitet. Dette fordrer at NDLA 

prioriterer kompetanseutvikling og inngår 

i strategiske utviklingssamarbeid.  

NDLAs spesialiserte kunnskap om læring, 

brukertesting, universell utforming, og 

den faglige tyngden og rollen som publisist 

og teknologiutvikler, kan og bør utnyttes 

bedre da den vil gi viktige bidrag til 

kunnskapsutviklingen både for 

fylkeskommunene og nasjonalt. Dette vil 

gi samarbeidet ytterligere verdi.  

NDLA har med denne strategien 

identifisert målområder som hver for seg 

vil gi verdifulle bidrag til læring og 

utvikling. Men områdene henger også tett 

sammen. De komplementerer og styrker 

hverandre og utgjør en helhetlig satsing 

for videre utvikling av tjenester og 

kompetanse samfunnet vil ha behov for.  

 

Sigurd Trageton 

daglig leder i NDLA 

 

  



UTFORDRINGSBILDE  
Læringsteknologiene endres 
Siden NDLA ble etablert i 2007, har det vært en rivende utvikling innenfor digitale læremidler 

og læringsteknologi. Forlagene som leverer tradisjonelle læremidler, har i stor grad gått fra 

bøker til digitale produkter. Det har vokst fram en EdTech-næring med mange nye produkter 

og tjenester. Nasjonale myndigheter har etablert felles basistjenester som 

identitetsforvaltning (FEIDE), en digital tjeneste for læreplanforvaltning (GREP) og har gått i 

bresjen for en nasjonal standard for beskrivelse av utdannings- og læringsressurser.  

 

Tilgang er avgjørende 
Utviklingen har gitt stadig bedre tilgang på informasjon, ressurser og tjenester for læring. For 

elever og lærere gir dette nye muligheter, men også nye utfordringer. Noen ganger er 

læringsmålet å søke seg fram til gode ressurser. Andre ganger er det viktig raskt å finne 

kvalitetsressurser og læremidler for å nå helt bestemte læringsmål. Fortsatt er det viktig og 

mulig å forbedre og effektivisere tilgjengeligheten til og utviklingen av nye læremidler og 

læringsressurser for videregående opplæring. En stor portal som NDLA, med kvalitetssikrede 

og fritt tilgjengelig læremidler og læringsressurser, er et svært viktig bidrag og støtte i denne 

sammenhengen.   

 

Åpenhet og deling for å møte bærekraftmålene 
Delingskulturen er viktig for fylkeskommunene og NDLA. FNs bærekraftmål 4 skal bidra til 

inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. 

Bedre tilgjengelighet til læremidler og læring er en viktig forutsetning for dette. FN har 

gjennom UNESCO gitt klare anbefalinger om åpenhet og deling, som betingelse i 

fattigdomsbekjempelsen og miljøarbeidet. NDLA er pådriver for åpen kildekode og åpne 

digitale læringsressurser, og bidrar til utviklingen av teknologi og læremidler som kan deles 

og gjenbrukes. NDLA støtter det globale arbeidet for OER (Open Educational Resources), og 

benytter Creative Commons lisensiering som UNESCO anbefaler sine medlemsland.  

 

Veien videre for NDLA 
Når skolehverdagen blir mer digital, endres premissene for hvordan læring foregår. NDLA 

skal imøtekomme og understøtte de nye lærings- og undervisningsformene. Denne 

strategien bygger videre på NDLAs gode posisjon som produsent og formidler av 

læringsinnhold med høy kvalitet. Det er fortsatt behov for flere åpne læringsressurser for 

bruk i videregående opplæring, mer variasjon i tilbudet og bedre tilrettelegging for deling og 

erfaringsutveksling. Det er også viktig for NDLA å se mot et mulig felles nasjonalt økosystem 

med digitale læremidler og læringsressurser for videregående opplæring – et felles 

økosystem der aktørene kan samvirke og hvor tilbud og etterspørsel etter både åpne og 

kommersielle læremidler og ressurser møtes på mer effektive måter enn i dag.  

  



FORMÅL  
Formålet �l NDLA er: 

 å utvikle fri� �lgjengelige digitale læringsressurser e�er opplæringslovens § 3-1, gra�s 
for alle brukere 

 å videreutvikle innhold og teknologi gjennom ak�v samhandling og deling 

 

 

VISJON  

 

 VERDIER
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NDLAs visjon er «sammen skaper vi fram�das læring».

NDLAs verdier er at vi skal være rause, engasjerte, åpne og �l å stole på. 



 

MÅL OG STRATEGIER  

1. NDLA ER EN ATTRAKTIV OG ENGASJERENDE TILBYDER AV DIGITALE 

LÆREMIDLER OG LÆRINGSRESSURSER, FOR ELEVER OG LÆRERE  

NDLA er en stor tilbyder av digitale læremidler og læringsressurser for videregående 

opplæring. NDLA skal kontinuerlig utvikle og tilpasse tilbudet i tråd med brukerbehov og 

føringer fra nasjonale myndigheter og NDLAs eiere. Fagfornyelsen skal bidra til at elevene 

lærer å reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative. NDLA skal tilby 

læremidler og læringsressurser som understøtte dette, som er brukervennlig og engasjere 

elever til aktiv læring. Ved å tilby læremidler i mange fag legger NDLA også til rette for mer 

læring på tvers av fag, som er en viktig ambisjon i fagfornyelsen.  

 

STRATEGIER:  

▪ utvikle og kjøpe inn kvalitetssikret og brukertilpasset innhold, funksjonalitet og 

design basert på innsikt i elevenes og lærernes behov  

▪ sikre økt brukervolum ved å tilby motiverende læringsressurser, gi tilbud i flere fag 

og markedsføre tilbudet.  

▪ utvikle modeller for å skaffe til veie og produsere innhold med høy kvalitet på 
kostnadseffektive måter, herunder videreutvikle samarbeid med andre 
organisasjoner med samme målgruppe   

 
 

 

2. NDLA ER DEN FORETRUKNE DELINGSARENA ALLE LÆRERE OG ELEVER 

KJENNER TIL OG SOM INSPIRERER TIL DELING OG BRUK 

NDLA har mange brukere, men det er i dag lite deling blant brukerne av ndla.no. Mange 

brukere etterspør deling, og teknologier for enklere og bedre tilrettelegging for deling finnes. 

NDLA vil styrke og understøtte delingskulturen og tilrettelegge gode tjenester slik at lærere 

og elever enkelt kan dele erfaringer og innhold med hverandre. Delingsarenaen vil også være 

et godt utgangspunkt for et samarbeid om fleksibel opplæring mellom NDLA og 

fylkeskommunene.   

 

STRATEGIER 

▪ utvikle tjenester som muliggjør effektiv forvaltning, deling og bruk av 

læringsressurser  

▪ etablere insentiver og ordninger som mobiliserer til deling på delingsarenaen  

▪ utvikle NDLAs rolle som moderator, veileder og fasilitator på delingsarenaen  

▪ markedsføre  delingsarenaen gjennom eksisterende kanaler og nettverk  

▪ legge til rette for samarbeid om fleksibel opplæring  

 

 



3. NDLA ER EN ATTRAKTIV SAMARBEIDSPARTNER FOR UTVIKLINGEN AV 

KVALITET OG KOMPETANSE INNEN LÆRING 

NDLA har utviklet kompetanse og kunnskap om bruk av digitale læremidler og ressurser for 

læring. Denne kunnskapen vil være nyttig også for andre aktører som er involvert i og jobber 

med læring. NDLA skal gjennom økt samarbeid med fylkeskommuner, utdanningssektoren 

og læringsteknologimarkedet bidra til kompetanseoverføring og gjensidig 

erfaringsutveksling.   

 

STRATEGIER 

▪ bidra til at fylkeskommunene får økt nytte av NDLAs virksomhet til innovasjon og 

kompetanseheving i videregående opplæring  

▪ tilby faglig støtte til nasjonale myndigheter i deres arbeid med å utvikle 

kvalitetskrav til læremidler og læringsressurser  

▪ bidra aktivt til innovasjon og entreprenørskap i EdTech-næringen 

▪ tilrettelegge og aktivt tilby NDLA som testmiljø og forskningsarena for UH-sektoren 
og EdTech-næringen 

 

 

 

4. NDLA TAR EN AKTIV ROLLE I UTVIKLINGEN AV ET FREMTIDIG FELLES 

ØKOSYSTEM FOR DIGITALE LÆREMIDLER OG LÆRINGSRESSURSER 

For å gjøre det enklere for brukerne å finne fram i og ta i bruk det totale tilfanget av digitale 

læremidler og læringsressurser for videregående opplæring, er det behov for å undersøke 

hvordan ressursene kan gjøres mer tilgjengelig. NDLA vil derfor ta en aktiv rolle i arbeidet 

med å utforske potensialet for et felles, fremtidig økosystem,1 der tilbydere og brukere av 

digitale læremidler og læringsressurser møtes og opplever gjensidig nytte av å være en del 

av økosystemet.  

 

STRATEGIER 

▪ utvikle en prototype for et økosystem innen et lite og avgrenset område 

▪ avklare behovet og interessen for et felles økosystem for digitale læremidler og 

læringsressurser hos skoleeiere, nasjonale myndigheter og aktører i bransjen  

▪ utrede mulige rammer, prinsipper og avgrensninger for et felles økosystem for 
digitale læremidler, sammen med sentrale interessenter 

 

 
                                                           
1 Et økosystem kan forstås som en samling av aktører på tvers av funksjoner og sektorer, og som deler ressurser 
og sammen skaper verdi, til alle aktørenes fordel.   


