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Fra styreleder

Året 2020 går inn i historien som et år der vi ble sterkt 
påvirket av en global pandemi. I tillegg til å påvirke svært 
mange mennesker individuelt, har pandemien også 
påvirket strukturer i og organisering av arbeidsliv og 
samfunnsliv. Store deler av utdanningssektoren har blitt 
satt på store prøver. Elever, lærere og ledere har vist stor 
vilje og evne til endring og en utholdenhet langt utover 
det en kunne forvente. Svært mye av opplæringen har 
foregått digitalt. Denne situasjonen har økt behovet for 
gode og tilgjengelige digitale læremidler. Her har NDLA, 
fylkeskommunenes egen satsing, bidratt til at elever og 
lærere har kunnet fortsette arbeidet sitt. 

I tillegg til de utfordringene vi fikk med covid-19 var det 
også knyttet stor spenning til oppstart av skoleåret 2020–
2021, det første av tre år for innføring av fagfornyelsen i 
videregående opplæring. Dette første året er det de nye 
læreplanene i Vg1 som tas i bruk. Her har NDLA produsert 
nye læremidler i en rekke fag innenfor flere utdannings-
program. I tillegg til fagressurser som dekker kompetan-
semålene i de enkelte fagene, er det også utviklet ressurser 
for tverrfaglige emner. Dette viser tydelig at endringer i 
læreplanverket krever solide fagmiljøer som evner å 
utvikle læremidler av høy kvalitet og til riktig tid. 

Det er tilfredsstillende å se at vi har klart å tilby gode 
læremidler og læringsressurser til fagfornyelsen. Oppda-
terte, tilgjengelige læremidler av god kvalitet, og ikke 
minst det faktum at svært mange elever og lærere har 
jobbet hjemmefra, har ført til en betydelig økning i 
bruken av NDLAs læremidler i 2020.

NDLA er demokratisk i sin oppbygging, og medvirkning 
som ivaretar brukerperspektivet er helt avgjørende for 
kvaliteten på prosesser og endelige produkter. Jeg vil spe-
sielt nevne pilotskoleordningen, som sikrer systematisk 
utprøving av læremidler før de lanseres og tas i bruk på 
nasjonalt nivå. I tillegg er vår dialog med fylkeskon-
taktene, vårt brukerforum der elever og lærere er repre-
sentert, og vår dialog med forum for fylkesutdannings-
sjefer av stor betydning for arbeidet vårt. I sum er alle 
disse aktørene med og sikrer at vi leverer læremidler av 
høy kvalitet.

2020 er også året da det ble vedtatt en ny strategi for 
NDLA. Strategien har fire hovedområder: 

1. NDLA er en attraktiv og engasjerende tilbyder av 
digitale læremidler og læringsressurser, for elever 
og lærere

2. NDLA er den foretrukne delingsarena alle lærere og 
elever kjenner til og som inspirerer til deling og 
bruk

3. NDLA er en attraktiv samarbeidspartner for 
utviklingen av kvalitet og kompetanse innen læring

4. NDLA tar en aktiv rolle i utviklingen av et fremtidig 
felles økosystem for digitale læremidler og lærings-
ressurser 

Med dette staker representantskapet ut en tydelig og 
ambisiøs retning for NDLA sitt arbeid de nærmeste årene. 
Som styreleder er jeg glad for og stolt over at vi har ambi-
siøse fylkeskommunale eiere.

John Arve Eide 
Styreleder NDLA

Fotograf:  
Tom-Egil Jensen, FMV-foto
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Daglig leder har ordet

2020 har vært et travelt og innholdsrikt år for NDLA. Dette 
har vært det året med høyest aktivitet noensinne. Høsten 
2019 startet det omfattende arbeidet med å oppgradere og 
nyutvikle fagporteføljen for å møte kravene i fagforny-
elsen (LK20).  Redaksjonene var dermed godt i gang da 
året startet, men det meste av arbeidet ble gjennomført 
vinteren og våren 2020. Trass i store utfordringer som 
fulgte med pandemien, klarte vi å nå vårt viktigste mål 
for året. Til skolestart kunne elever og lærere dermed ta i 
bruk nye og oppdaterte læremidler til alle våre Vg1-fag.  
I tillegg leverte NDLA læremidler til de nye tverrfaglige 
temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medbor-
gerskap samt folkehelse og livsmestring. En helt ny verk-
tøykasse med generelle ressurser til bruk i opplæringen 
så også dagens lys. Vi har arbeidet systematisk med å 
utvikle nye læremidler som skal oppfylle intensjonene i 
Kunnskapsløftet 2020. Ved utgangen av året har vi fått 
mange gode tilbakemeldinger på det vi har levert, og vi 
har gjort nye verdifulle erfaringer vi kan bruke i produk-
sjonen av læremidler for Vg2-fagene.

I mars måtte vi kaste alle gode planer for informasjonsar-
beidet fram mot skolestart 2020–2021. Men medarbei-
derne i NDLA snudde seg fort rundt. Da skolene stengte og 
alle konferanser ble avlyst, la vi om informasjonsarbeidet 
og inviterte til sendinger på YouTube og Facebook. I sam-
arbeid med Agder fylkeskommune hadde vi livesendinger 
om aktuelle tema knyttet til hjemmeundervisning. Vi 
gjennomførte også en omfattende webinar-serie om vårt 
arbeid med fagfornyelsen. I tillegg ble arbeidet med fag-
blogg og nyhetsbrev prioritert, slik at lærere fikk god 
tilgang til nyttige tips og ressurser.

I den utfordrende situasjonen elever og lærere har opplevd 
dette året, har det vært gledelig å konstatere at NDLA har 
vært til stor nytte for svært mange lærere og elever. Da 
skolene stengte i mars, opplevde vi opptil 40 % økt trafikk. 
Det har aldri vært større bruk av NDLAs ressurser. 2019 
var det foreløpige toppåret for NDLA. Tallene for 2020 
viser en gledelig økning på 24 %. 

Parallelt med den store innsatsen på innholdsutvikling 
har vi arbeidet for fullt med utvikling av plattformen og 
av nye tjenester. Med utgangspunkt i resultatene fra en 
stor nasjonal brukerundersøkelse høsten 2019 og fra 
pilotskolearbeid og trafikkanalyser oppgraderte vi bru-
kergrensesnittet på ndla.no i forbindelse med skolestart. 
Da lanserte vi blant annet ny elevinngang etter utdan-
ningsprogram, samt tydelig merking av kompetansemål 
for nye og gamle læreplaner. Vi gjorde forbedringer i 
søkefunksjonen både på ndla.no og fra Google, som er vår 
mest brukte inngang. I tillegg har vi i 2020 levert en ny 
forklaringstjeneste. Her har våre fagansvarlige laget over-
sikter over ord og uttrykk som blir brukt i fag eller fagom-
råder. Tjenesten har allerede over 2000 forklaringer til-
gjengelig, og den oppdateres jevnlig. Det er også gjort 
forbedringer i selve publiseringsverktøyet.

I den utfordrende situasjonen elever 
og lærere har opplevd dette året, har 
det vært gledelig å konstatere at 
NDLA har vært til stor nytte for svært 
mange lærere og elever. Da skolene 
stengte i mars, opplevde vi opptil 
40 % økt trafikk. 

I april vedtok eierne ved representantskapet ny strategi 
for NDLA. Med denne gir eierne et tydelig signal om at de 
vil være med og ta ansvar for å bygge et inkluderende 
kunnskapssamfunn i Norge, i samsvar med FNs bære-
kraftsmål for utdanning. Fri tilgang, lovlig gjenbruk av 
ressurser og deling er sentrale byggesteiner i strategien og 
i NDLAs samfunnsoppdrag. Åpne og frie ressurser er 
viktige fordi de støtter opp om morgendagens utforskende 

Sigurd Trageton 
Daglig leder

Fotograf:  
Tom Knudsen

og skapende læringsfellesskap. Åpne, frie ressurser og 
teknologiutvikling med åpen kildekode gir også en 
mulighet for og invitasjon til andre om å skape ytterligere 
verdier til nytte for fellesskapet. 

Strategien gir også tydelig retning og ambisjoner for vårt 
videre arbeid. Vi skal videreutvikle vår samling av kvali-
tetssikrede læremidler med høy kvalitet, og vi skal mobi-
lisere lærere og elever i et inkluderende lærings- og 
delingsfellesskap. Vi skal videreutvikle vår kompetanse 
og bidra med denne overfor eiere og andre, og bidra til 
utvikling av et økosystem for enkel tilgang til et bredest 
mulig tilfang av læremidler og ressurser. Ved utgangen av 
2020 er vi godt i gang på flere områder. Vi gleder oss nå til 
et nytt år der arbeidet mot mer kortsiktige mål og lang-
siktig utvikling vil gå hånd i hånd.

Jeg vil takke fylkeskontakter, pilotskolene, andre samar-
beidspartnere og leverandører for viktige bidrag. Jeg vil 
takke styreleder og styre for god hjelp med å finne den 
rette veien gjennom året. Jeg vil takke samarbeids-
partnere og leverandører for viktige bidrag. Og sist, men 
ikke minst, vil jeg takke alle medarbeiderne i NDLA og 
ledergruppen for en strålende innsats i det utfordrende 
året vi har bak oss.
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1. Dette er NDLA

Nasjonal digital læringsarena er den største tilbyderen av åpne 
læringsressurser i Norge� Vi er 80 medarbeidere, fordelt på 62 årsverk,  
som sammen arbeider for bedre læring for alle� 

Vårt formål er

• å utvikle fritt tilgjengelige digitale læringsressurser 
etter opplæringslovens § 3-1, gratis for alle brukere

• å videreutvikle innhold og teknologi gjennom aktiv 
samhandling og deling

Over halvparten av medarbeiderne i NDLA er tilknyttet 
fagredaksjonene, der de jobber med å utvikle best mulig 
fagressurser. De øvrige arbeider i teamene Utforske, Råd-

givning og støtte (ROS), Bruke, Teknisk, Kommunikasjon 
og marked samt Administrasjon. 

Bak det interkommunale samarbeidet står ti av landets 
fylkeskommuner. Kun Oslo står utenfor. Vestland fylkes-
kommune er kontorkommune for samarbeidet. Hvert 
deltakerfylke bidrar med årlige tilskudd for å finansiere 
samarbeidet. 

B r u k2.
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2. Bruk av NDLA

Hver eneste dag brukes NDLA av elever, lærere, foreldre som vil hjelpe  
eller andre som ønsker å lære� Vår styrke er at våre ressurser er åpne og 
tilgjengelig for alle� I Norge er vi den klart største tilbyderen av åpne 
læringsressurser� 

Så langt tilbyr vi læremidler i over 100 eksamensfag. På 
vår nettside finnes det over 22.000 ressurser på bokmål og 
nynorsk i form av fagartikler, oppgaver, podkaster, 
videoer og interaktive ressurser. Vi har også en filmtje-
neste. I tillegg er det utarbeidet læremidler med utgangs-
punkt i de tre tverrfaglige temaene i det nye læreplan-
verket (demokrati og medborgerskap, folkehelse og livs-
mestring og bærekraftig utvikling), samt en verktøykasse 
med gode tips og råd om læring for både elever og lærere. 
Mange av læremidlene er universelt utformet. Åpne 
lisenser gjør at elever og lærere kan gjenbruke, redigere, 
tilpasse og utbedre læringsressursene.  

Tallene viser at ressursene blir brukt. I 2020 økte antall 
besøk med nærmere 24 prosent. Det utgjør hele 17,2 mil-
lioner besøk. Elevene og lærerne ser flere sider per besøk, 
og vi ser at de bruker mer tid per besøk enn før. Spesielt 
har bruken av video økt veldig i 2020. De aller fleste av 
ressursene våre kan fritt deles, remikses og gjenbrukes. 
Statistikken viser at det blir gjort: I fjor økte kopiering av 
tekst fra NDLA med 66 prosent.

«Fordelen med NDLA er at  
ressursene der er laget med  
utgangspunkt i kompe   tansemål.  
Og at de er aktuelle og varierte»

Lærer

Fellesfaget norsk hadde flest besøk, tett fulgt av naturfag, 
historie samt religion og etikk. Også Vg1 helse- og opp-
vekstfag og Vg2 helsearbeiderfag er blant faga med svært 
mange besøkende i 2020.

Høsten 2020 ble de reviderte læreplanene for fagforny-
elsen tatt i bruk på Vg1 i  videregående skole. Vi reviderte 
alle våre Vg1-fag i tråd med planene og har startet arbeidet 
med fag på Vg2. Vi legger stor vekt på å fornye fagene etter 
intensjonene i den overordnede delen av læreplanen og 
jobber derfor mye med å lage innhold som stimulerer til 
dybdelæring og utforsking. Nye innholds- og oppga-
vetyper har en sentral plass i dette arbeidet. Et eksempel 
kan være Virtual Tour 360, et verktøy til å skape landskap 
eller rom som elevene kan gå inn i og utforske virtuelt.

2016 2017 2018 2019 2020

   11,6 
millioner

   12,1 
millioner

    12,9 
millioner

    13,9 
millioner

    17,2 
millioner

Søylene viser antall besøk på ndla.no de siste fem årene.
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NDLA – noe for alle

– For meg har det vært veldig fint og relevant å bruke NDLA i overgangen til 
nye læreplaner, forteller lærer Malin Anette Skeie�

Skeie, som jobber ved Åkrehamn vgs. og er kontaktlærer 
for en Vg1-klasse på helse- og oppvekstfag, sier hun har 
stor nytte av å bruke NDLA. – Jeg har tillit til at teoristoffet 
som ligger der, er oppdatert og i samsvar med nye lære-
planene, sier hun. Læreren pleier å plukke ut ulike res-
surser fra NDLA og dele dem med elevene, sammen med 
annet innhold fra både lærebøker og fra nett. Skeie er 
bevisst på at elevene skal vite hvilke digitale ressurser 
hun velger, og hvorfor. – Det er en utfordring å lære 
elevene opp til å ville lære. Til å finne informasjon og ta et 
dybdesøk selv.

Hun synes det er flott at det er fokus på både kritisk 
tenkning og digitale ferdigheter i de nye læreplanene, og 
påpeker at NDLA kan brukes som et godt eksempel på en 
nettressurs som har innhold tilpasset elevenes nivå og 
lærestoff som er kvalitetssikret av fagpersoner. 

I undervisningen bruker hun ofte ressurser fra NDLA og 
trekker spesielt fram videoer som modellerer og viser 
praktisk kunnskap som nyttig i yrkesfagene. 

NDLA tilpasset ulike klasserom
På Dalane videregående skole er en lærer i matematikk 
ferdig med å laminere bilder av brødskiver, smør og 
brunost. Elevene hans skal starte opp med program-
mering, et tema han kan ganske lite om, og han skal teste 
nye ressurser om algoritmer fra NDLA matematikk. 
Oppgave og forklaringer har Eivind Olsen funnet på 
NDLA, og han har selv valgt å tilpasse opplegget til egen 
undervisning ved å printe ut og laminere de ulike delene 
en trenger for å lage ei skive med brunost. På denne måten 
får elevene hans en praktisk oppstart i temaet program-
mering. 

– Dette var gøy og elevaktiviserende, sier han. Olsen synes 
oppgaven med brunostskiva fungerer godt fordi den ufar-
liggjør et tema som kan virke vanskelig, men også fordi 
den viser poenget med å være detaljert når man lager 
algoritmer for datamaskiner.

Levende bilder er populært
I Knarvik utenfor Bergen jobber en klasse i helse- og opp-
vekstfag med yrkesvalg. I denne timen har de sett NDLAs 
yrkesportretter av helsefagarbeideren og barne- og 
ungdomsarbeideren.

– Det er fint å kunne se en film som vi kan drøfte, sier 
lærer Gro-Beate Dalseng. Hun har valgt å bruke spørs-
målene til filmen i etterkant og er fornøyd med det: – Jeg 
liker å finne opplegg med film og spørsmål, og tenker at 
NDLA er en kvalitetssikring. 

Dalseng tar utgangspunkt i kompetansemål og bruker 
kun nettressurser fra ulike steder når hun lager undervis-
ningsopplegg. NDLA brukes mye. – Det sparer tid, og det 
betyr en del i en hektisk hverdag, forteller hun. Hun synes 
også det er bra at artiklene på NDLA ikke er så lange, men 
at de samtidig inneholder det som er sentralt å vite: – Det 
er store nok porsjoner, det vi får på NDLA.

Elever ved Dalane videregående skole tester ut  
NDLAs ressurser om algoritmer.

U t v i k l i n g s a r b e i d3.
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3. Utviklingsarbeid

3.1 Muligheter og utfordringer

Eierne har vedtatt ny strategi for NDLA. Den gir oss et 
tydelig samfunnsoppdrag om å legge til rette for et inklu-
derende kunnskapssamfunn. Oppdraget bærer med seg 
viktige prinsipper om åpenhet, samarbeid og deling, både 
som mål i seg selv og som viktig virkemiddel for å nå det 
overordnede målet om bedre læring for eleven. Strategien 
gir tydelig retning fram mot 2025 for hva vi skal gjøre og 
oppnå. Samtidig gir den også et spennende rom for å gripe 
nye muligheter og tilpasse aktiviteter underveis. Stra-
tegien ble vedtatt like før sommeren. Ved utgangen av 
2020 er vi kommet igang på flere områder og gleder oss til 
det videre arbeidet i 2021.

3.2. Strategimål

Hovedmålene i den nye strategien er: 

1. NDLA er en attraktiv og engasjerende tilbyder av 
digitale læremidler og læringsressurser for elever og 
lærere.

2. NDLA er den foretrukne delingsarena som alle 
lærere og elever kjenner til, og som inspirerer til 
deling og bruk.

3. NDLA er en attraktiv samarbeidspartner for 
utviklingen av kvalitet og kompetanse innen læring.

4. NDLA tar en aktiv rolle i utviklingen av et framtidig 
felles økosystem for digitale læremidler og lærings-
ressurser.

Strategien ble vedtatt med mål om å innarbeide visjon og 
verdier på et senere tidspunkt. Arbeidet startet opp høsten 
2020 og vil bli fullført våren 2021. Alle medarbeidere skal 
få delta i prosessen med å utarbeide et sett med verdier og 
en visjon som gir retning for virksomheten.

Parallelt med arbeidet med visjon og verdier har vi i høst 
startet arbeidet med å realisere strategien. Her vil vi peke 
på noen viktige moment i arbeidet med målene.

Mål 1: NDLA er en attraktiv og engasjerende 
tilbyder av digitale læremidler og 
læringsressurser, for elever og lærere.

Dette målet jobber vi med kontinuerlig gjennom bruker-
testing og pilotskolearbeid. I 2020 har vi startet arbeidet 
med på sikt å kunne tilby pålogging for lærere og elever, 
slik at disse gruppene kan få innholdet enda mer tilpasset 
sine behov. Vi har også startet en intern diskusjon om 
videre utvikling av fagtilbudet vårt. I dette arbeidet har vi 
FNs bærekraftsmål 4 om god utdanning som middel for å 
bekjempe fattigdom og ulikheter i tankene, samt 
UNESCOs erklæring om å satse på åpne læringsressurser 
(OER). 

Mål 3: NDLA er en attraktiv samarbeidspartner 
for utvikling av kvalitet og kompetanse innen 
læring. 

Vi har begynt å bruke nettsidene våre i større grad til å 
synliggjøre det samarbeidet vi alt har med andre, til å til-
trekke oss enda flere partnere. Vi vil også komme i dialog 
med fylkeskontaktene for å diskutere hvordan NDLAs 
kompetanse innenfor åpne standarder, lisensiering, inn-
ovasjon, plattformbygging osv. kan utnyttes enda bedre i 
fylkeskommunene. NDLA har kompetanse på mange 
områder og startet høsten 2020 med å se nærmere på 
hvordan denne kompetansen best kan formidles til 
aktuelle samarbeidspartnere. Dette arbeidet vil fortsette 
i 2021.

Mål 2: NDLA er den foretrukne delingsarena 
som alle lærere og elever kjenner til, og som 
inspirerer til deling og bruk. 

Arbeidet med å få på plass en ny delingstjeneste ble 
påbegynt høsten 2020. Her er det arbeidet med en teknisk 
løsning som har kommet lengst, og vi vil i løpet av våren 
2021 utvikle en pilot. Arbeidet med å forankre prosjektet 
blant lærere og elever i videregående skole vil starte opp 
våren 2021. Her vil blant annet fylkeskontaktene for 
NDLA kunne hjelpe oss å mobilisere fagnettverkene rundt 
om i landet. 

Mål 4: NDLA tar en aktiv rolle i utviklingen av 
et framtidig felles økosystem for digitale 
læremidler og læringsressurser. 

NDLA ønsker å bidra til at Norge får et felles system der 
skoler og lærere får tilgang til alle digitale læremidler, 
både de åpne og de lisensierte. Dette vil forenkle arbeidet 
på skolene sterkt og bidra til mer samarbeid mellom lære-
middelutviklerne i Norge. Det konkrete arbeidet med 
dette målet er ikke satt i gang ennå.
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4. Styring og samarbeid

4.1. Organisasjonen

NDLA er etter ny kommunelov fra 2020 å regne som et 
kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1. Den nye loven 
stiller noe strengere formkrav til samarbeidet og krever at 
det inngås en egen samarbeidsavtale som må vedtas av 
fylkestingene. Ved utgangen av året har ni av ti fylkesting 
sagt ja til den nye avtalen. Ett fylkesting vil behandle 
saken i 2021.

NDLAs øverste organ er representantskapet. Her er alle 
eierne representert med ett medlem, som er utpekt av det 
respektive fylkesting. Daglig leder rapporterer til et styre 
som blir oppnevnt av representantskapet.

Ved utgangen av 2020 er det 80 medarbeidere i NDLA, 
fordelt på 62,2 årsverk. Dette er 19 flere medarbeidere og 
16,2 årsverk mer enn i 2019. Økningen skyldes hovedsa-
kelig økt aktivitet i forbindelse med fagfornyelsen. Tallet 
på medarbeidere i NDLA vil reduseres når fagfornyelsen 
er fullført på alle tre trinn.

NDLA har ingen egne ansatte, med unntak av noen få 
personer i administrative stillinger, ansatt i Vestland 
fylke. I stedet er det inngått kontrakter med fylkene/
skolene om å disponere fylkeskommunalt ansatte i en 
avtalt stillingsprosent i en avtalt periode. I den tiden de 
arbeider for NDLA, er medarbeiderne ansatt i sine hjem-
fylker/på sine skoler og får sin lønn utbetalt av sine 
respektive fylkeskommunene. NDLA refunderer utgifter 
til lønn og reiser til fylkene.

NDLA har i tillegg knyttet til seg fylkeskommunale med-
arbeidere på ulike typer kontrakter. Dette kan være 
læreravtaler for helt spesifikke oppdrag, eller pilotskole-
avtaler der både lærer(e) og elever inngår som part i 
avtalen. I 2020 ble det inngått 37 slike læreravtaler og ni 
pilotskoleavtaler.
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Fylkesvis fordeling av 
medarbeiderne i NDLA

SAMLET  

80  
MEDARBEIDERE

VESTLAND

15

MØRE OG  
ROMSDAL

1

TRØNDELAG

12

TROMS OG 
FINNMARK

2

ROGALAND

14
AGDER

13

VESTFOLD OG  
TELEMARK

8

VIKEN

12

INNLANDET

3
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4.2. Representantskapet

Representantskapet er det øverste organet i oppgavefel-
lesskapet NDLA. Representantskapet er valgt av hver del-
takers fylkesting eller fylkesråd, jf. § 19-3 i kommune-
loven. Hvert fylke skal velge ett medlem og ett vara-
medlem til representantskapet.

I 2020 avholdt representantskapet to møter og behandlet 
til sammen 25 saker. Begge møtene ble avholdt digitalt 
grunnet koronasituasjonen.

Viktige saker som ble behandlet og vedtatt i 2020, var 
blant annet valg av strategi for NDLA,  samarbeidsavtale 
for oppgavefellesskapet og budsjett. 

4.3 Styret 

Styret i NDLA er valgt av representantskapet. Styret har 
fem medlemmer. Ett av medlemmene er valgt av medar-
beiderne i NDLA. Styret hadde til sammen åtte møter i 

2020. Seks av disse ble avholdt digitalt grunnet koronasi-
tuasjonen.

Til 01.05.20

Fra 01.01.2020 var sammensetningen av representantskapet slik:

Fra 01.05.20

John Arve Eide 
Styreleder

John Arve Eide 
Styreleder

Vibeke Wingerei 
Styremedlem

Lin Marie Holvik 
Styremedlem

Gisle Hannemyr 
Styremedlem

Martin Zeiffert 
Styremedlem

Lin Marie Holvik 
Styremedlem

Elisabeth Tandstad 
Styremedlem

Johannes Nag 
Styremedlem –  

medarbeiderrepresentant

Inga B. Rudi 
Styremedlem –  

medarbeiderrepresentant

Erik Brekken 
Styremedlem –  

vararepresentant 

Gisle Hannemyr 
Styremedlem –  

vararepresentant

Viken
POLITISK

Siv Henriette Jacobsen (Ap)  
fylkesråd

Rogaland
POLITISK

Solveig Ege Engesdal (KrF)

Innlandet
POLITISK

Siv Henriette Jacobsen (Ap)  
fylkesråd

Vestfold og 
Telemark
ADMINISTRATIVT

Helge Kristian Galdal 
direktør for opplæring og 
folkehelse

Vestland
POLITISK

Karianne Torvanger (Ap) 
leder hovedutvalg for 
opplæring og kompetanse

Trøndelag
ADMINISTRATIVT

Vegard Iversen 
fylkesdirektør for 
utdanning

Møre og Romsdal
ADMINISTRATIVT

Erik Brekken   
kompetanse og 
utviklingsdirektør

Troms og 
Finnmark
ADMINISTRATIVT

Børre Krudtå 
divisjonsdirektør for  
næring og kompetanse

Nordland
ADMINISTRATIVT

Nina Ellingsen Høiskar 
fylkesdirektør for 
utdanning og kompetanse

Agder
POLITISK

Arne Thomassen (H) 
fylkesordfører
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4.4 Fylkeskontaktene

Hver av fylkeskommunene har en kontaktperson som til-
hører fylkeskontakt-kollegiet i NDLA. Dette kollegiet er et 
viktig kontaktpunkt for NDLA. Det er derfor en prioritert 
oppgave å ha jevnlig kontakt for å orientere om NDLAs 
virksomhet og få innspill på saker NDLA arbeider med. 

I 2020 ble det holdt tre digitale møter med fylkeskon-
taktene. NDLA har fått innspill på både strategi, delings-
prosjekt og andre aktuelle saker. I tillegg har det vært 
løpende kontakt året gjennom, blant annet gjennom 
månedlige e-poster og i andre digitale fora. 

4.5 Forum for brukermedvirkning

Forum for brukermedvirkning ble opprettet i 2019 etter  
vedtak i representantskapet, og 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 inn-
spill til utvikling av NDLAs plattform.”
(Utdrag fra vedtaket i representantskapet)

I 2020 har det vært avviklet to møter i forumet, ett i hvert 
halvår.Fra høsten 2020 er medlemmene i forumet:

UTDANNINGSFORBUNDET 
Martin Minken

NDLA 
Anne Cathrine M. Johansen 

SKOLENES LANDSFORBUND 
Jon Oddvar Holthe

NDLA 
Eivind Zakariassen

NDLA 
Margreta Tveisme

NORSK LEKTORLAG 
Bjørgulv Braanen

ELEVORGANISASJONEN 
Jo Sigurd Barlien

ELEVORGANISASJONEN 
Malik Salahudeen

Agder
Lene Ragnhild Kyllesdal

Vestland 
Ole Henrik Mølmann 
Kjetil Brathetland

Vestfold og 
Telemark
Michelle Skjønsholt 
Wirgenes

Møre og Romsdal
Kristin Glæstad Vonheim

Viken
Gunnar Hovd

Trøndelag
Eivind Neumann-Larsen

Innlandet
Helge Rabbås

Nordland
Niels Ivar Nicolaysen

Rogaland
Tore Wersland

Troms og 
Finnmark
Keilin Annie Dahlmo 
Csilla Timea Kacso

Oversikt over fylkeskontaktene:
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4.6 Samarbeidspartnere

NDLA har et mangfold av partnere i alle deler av virksom-
heten. Noen av partnerskapene dreier seg om innkjøp av 
tjenester og teknologiutvikling, andre partnere samar-
beider vi med for å utarbeide nye læringsressurser. 

I 2020 har vi inngått samarbeidsavtale med SSB om god 
formidling av statistikk, og vi skal utvikle nye ressurser 
sammen.

Vi er også blitt partner i prosjektet “Digital formidling av 
kulturarv”, initiert av Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Prosjektet handler om å ta i bruk innovative teknologier 
som 3D-grafikk og spillteknologi for å lage digitale gjen-
skapninger av tre steder som har en sentral plass i Møre 
og Romsdals historie: Edøy og Kuli i Smøla kommune i 
norrøn tid, og Veøy i Molde kommune i overgangen fra 
førkristen til kristen tid. De digitale gjenskapningene skal 
blant annet brukes i undervisningsopplegg som vi skal 
teste ut. 

Vi viderefører samarbeidet vårt med Aajege samisk språk 
og kultursenter om utvikling av læremidler i sørsamisk, 
og utvider samarbeidet til også å omfatte utvikling av 
ressurser for grunnskolen. Sammen med Troms og 
Finnmark fylkeskommune har vi også fått midler til å 
utarbeide samiske ressurser i naturfag.

Vi har også startet et samarbeid med Skoleprogrammet 
VIP om ressurser om psykisk helse knyttet til det tverr-
faglige temaet folkehelse og livsmestring.  

4.7  Samarbeid med Norad om Det 
globale digitale bibliotek (GDL)

Gjennom Det globale digitale bibliotek (GDL) leder Norad 
og Norge et arbeid for å gjøre kvalitetssikrede læringsres-
surser for lesing tilgjengelig på en rekke ulike språk. GDL 
inngår i den bredere Globale bokalliansen (Global Book 
Alliance). Bokalliansen er et samarbeid mellom Norad og 
en rekke internasjonale organisasjoner som USAID, 
Unesco, Unicef og Redd Barna. Biblioteket er en viktig 
ressurs som tilbyr både læringsmateriell i skolen og som 
er med på å fremme lesing i både hjem og lokalsamfunn. 

GDL-plattformen ble i sin tid utviklet av NDLA gjennom et 
prosjekt som startet i 1. juli 2017.  Ved utgangen av 2020 er 

oppdraget fullført, og plattformen blir nå driftet videre av 
Norad. GDL-plattformen ble lansert i april 2018 med 
leseressurser på 17 forskjellige språk. Ved utgangen av 
prosjektperioden finnes det allerede over 5 200 publika-
sjoner, fordelt på 72 språk. 

I desember deltok Norad på representantskapsmøtet i 
NDLA, der de fortalte om effektene av GDL-prosjektet.  Vi 
kan med glede konstatere at NDLA har levert et prosjek-
tresultat som Norad er svært fornøyd med. NDLA fikk ros 
både for etablering av plattformen og for mengden 
innhold som var publisert ved utgangen av prosjektpe-
rioden. Men kanskje enda viktigere er at overføring av 
prinsipper, kompetanse og praksis fra NDLA om åpne 
ressurser viste seg å være en nøkkel for å få til utvikling 
av en global tjeneste og et globalt samarbeid for kunn-
skapsutvikling. I tillegg viser prosjektet hvordan gjenbruk 
av åpen kildekode, som gjorde GDL-plattformen mulig 
innenfor et begrenset budsjett, også kan bidra til å skape 
merverdi for andre. Fylkeskommunene i NDLA-samar-
beidet kan være stolte av å ha lagt til rette for denne 
muligheten gjennom NDLA.

A k t i v i t e t e r  o g  r e s u l t a t e r5.
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Kjernevirksomheten i  
NDLA finner vi i følgende 

aktivitetsområder:

I tillegg har NDLA medarbeidere som jobber 
innenfor kommunikasjon og marked, teknisk og 

administrasjon.

B r u k e

B y g g e  o g  b e d r e

R å d g i v n i n g
  o g  s t ø t t ef o r s k eU t

5. Aktiviteter og resultater
5.1 Bygge og bedre fag

Bygge og bedre fag er det største teamet i NDLA. Vi produ-
serer og reviderer læremidler og har ansvar for den faglige 
kvaliteten.

I 2020 har revisjon av samtlige Vg1-fag i henhold til nytt 
læreplanverk (LK20) vært hovedoppgaven. I tillegg er tysk 
1 og 2 og kinesisk 1 og 2 blitt revidert. NDLA tilbyr nå 
jevnt over oppdaterte læremidler i alle fag på Vg1-nivå. 
For enkelte fag vil det fortsatt bli gjort noe kompletterende 
arbeid i 2021. Høsten 2020 startet arbeidet med å revidere 
alle Vg2-fagene.

I revisjonsarbeidet har vi vært særlig opptatt av dybde-
læring og utforskning. Den aktive eleven som er ska-
pende, reflekterende og kritisk, har vært utgangspunktet 
for arbeidet. Læremidlene skal legge til rette for at elevene 
skal se sammenhenger i fag og mellom fag, og de skal 
inspirere til utforsking med åpne oppgaver, problemstil-
linger og praktiske oppdrag. Det har også vært viktig å 
gjøre fagstoffet relevant for elevene ved å knytte det til 
hverdagen og til yrket de utdanner seg til, samt å sørge for 
at ressursene er oppdaterte. Universell utforming har 
vært en annen vesentlig tanke i revisjonsarbeidet: Vi 
ønsker at det faglige innholdet skal være tilgjengelig for 
flest mulig.

Fagredaksjonene har revidert eksisterende innhold og 
utviklet mye nytt for å oppfylle kravene i de nye lære-
planene. Vi har kjøpt mye innhold av høy kvalitet i mar-
kedet, som undervisningsfilmer, animasjonsfilmer, simu-
leringer og podkaster. Det er også blitt inngått flere ram-
meavtaler som skal sikre stabile leveranser av innhold 
som stimulerer til dybdelæring og utforskning. Alt 
innhold GREP-merkes opp mot kjerneelementer, kompe-
tansemål og tverrfaglige tema i læreplanene.

Det har vært nødvendig med en oppbemanning av redak-
sjonene for å sikre at vi leverer på fagfornyelsen. Antall 
medarbeidere har ligget på 45–50 personer, fordelt på 
rundt 35 årsverk. Mange lærere med spisskompetanse 
har også hatt mindre læreravtaler.

5.2 Bruke

Bruke har ansvar for dialogen mot sluttbrukerne. I 2020 
har fokus vært på følgende arbeidsområder:

Arbeid med å videreutvikle nytt brukergrensesnitt,  
i hovedsak ny navigasjon med ny forside, nye fagforsider, 
presentasjon av tverrfaglige tema og verktøykassa. Konti-
nuerlig brukertesting er gjennomført i forkant av imple-
mentasjon av disse endringene.

Pilotskoleordningen, der vi sammen med elever og lærere 
utforsker hvordan NDLAs innhold og tjenester kan føre til 
bedre læring.

Arbeid med måling og analyse som understøtter funn fra 
brukertesting eller som brukes til andre formål.

Formålet med pilotskoleordningen er å innhente infor-
masjon om hvordan NDLAs læremidler fungerer i under-
visningen. Disse tilbakemeldingene bruker vi til å lage et 
best mulig sluttprodukt. Pilotskolene mottar honorar per 
oppdrag og ut fra oppdragets omfang.

NDLA videreførte pilotskolesatsingen med lærere og 
elever i 2020. Det ble videreført et samarbeid med seks 
pilotskoler første halvdel av 2020 og etablert et samarbeid 
med tre nye skoler høsten samme år. Hver av skolene 
stilte klasser til disposisjon i utvalgte fag. Klassene deltok 
i brukertesting. Siden august 2020 har vi prioritert å teste 
Vg2-ressurser som klargjøres for fagfornyelsen. Innsikt i 
behovene ute i skolen har pekt ut tydelige satsingsom-
råder for våre læremidler. 

 5.3 Rådgivning og støtte (ROS)

 Medarbeiderne i Rådgivning og støtte (ROS) arbeider inn 
mot de andre teamene og redaksjonene i NDLA, både i 
den løpende produksjonen og i forvaltningen av eksis-
terende ressurser. Teamet har fokus på universell 
utforming, lisensforvaltning og sluttkontroll ved publi-
sering av innhold. 

I 2020 iverksatte vi store endringer i organiseringen av 
ROS. Teammedlemmene har i hovedsak spisskompetanse 
innenfor ett av tre områder: språk, bilde/grafisk og desk. 

NDLA har i mange år brukt eksterne konsulenter til å løse 
desk-oppgavene. Da kontrakten med ekstern leverandør 
gikk ut i år, valgte vi å rekruttere medarbeidere internt i 
fylkeskommunene til dette arbeidet. Vi ser at det særlig 
innenfor fagmiljøene for medier og kommunikasjon og 
IT-fagene finnes kompetanse som treffer godt med tanke 
på oppgavene som skal utføres og ansvaret som skal for-
valtes av teamet. Kompetansen bygges opp dag for dag, og 
vi ser at det å ha lærere i teamet som kjenner skolen og 
brukerne våre, kan tilføre noe ekstra. Også områdene 
språk og bilde har blitt styrket i forbindelse med fagforny-
elsen, og vi har stor intern produksjon av høy kvalitet. 
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5.4. Teknisk

Teknisk avdeling er ansvarlig for alle tekniske verktøy og 
skal sørge for å levere dem til alle NDLA sine brukere.

2020 har vært en bekreftelse på at den tekniske løsningen 
bak NDLA er sunn. På tross av stor besøksvekst har vi 
ikke hatt kapasitetsproblemer. Vi har kunnet takle vekst 
og fall i bruk på en kostnadseffektiv måte. 

Våren 2020 ble brukt til å løse en del resterende utviklings-
oppgaver fra 2019 og forberede for nytt innhold knyttet til 
fagfornyelsen. Vi lanserte et nytt brukergrensesnitt rettet 
mot elever, basert på utdanningsprogram. Vi knyttet oss 
også til Udir sin GREP-tjeneste for kategorisering av 
innhold etter kompetansemål i læreplanene.

I strategien er det besluttet å satse på utvikling av en 
delingsplattform. Dette har tekniske konsekvenser for 
NDLA. I høst startet vi derfor et prosjekt som skal klar-
gjøre den underliggende strukturen, slik at vi kan møte 
de nye behovene. Prosjektet vil fortsette i 2021.

Det har vært to store brukerrettede utviklingsprosjekter 
høsten 2020. Forklaringstjenesten har fått en rekke opp-
dateringer og har fått en utvidet funksjon på NDLA. Vi 
har også utviklet en helt ny brukeropplevelse på søk, som 
sammen med vår strategiske satsning på søkemotoropti-
malisering (SEO) skal gjøre det lettere for brukerne å 
finne fram på NDLA. 

Året har ellers vært preget av at de fleste tekniske kon-
traktene skulle utlyses, og med en ny kontraktsform. 
Foreløpig evaluering tyder på at den dynamiske innkjøps-
ordningen som nå er valgt, er meget godt egnet for oss, 
men at vi ønsker å utvikle bedre maler for kravspesifika-
sjonene. 

Vi har i 2020 leid inn en konsulent for å styrke arbeidet 
med oppfølging av prosjekter og utviklingsløp. Erfa-
ringene har vært veldig gode, og vi er på vei til å få en klar 
og forutsigbar rytme på utvikling helt fra forslag til 
levering. 

5.5 Kommunikasjon og marked

I markedsføringen av NDLA bruker vi en blanding av 
analog og digital markedsføring. Da koronaen gjorde sitt 
inntog og de fleste fysiske treffpunkt falt bort, konsen-
trerte vi oss i større grad om digital markedsføring. 

Allerede få dager etter skolestengingen i vår gikk vi på 
lufta med vår første YouTube- sending, #Heimefra, der 
NDLA i samarbeid med Agder fylkeskommune delte tips, 
inspirasjon og erfaringer fra digital undervisning. Fram 
til påske sendte vi live to ganger om dagen, totalt 24 epi-
soder med gjester fra ulike deler av landet. Vi deltok også 
aktivt med tips til hjemmeskole og digitale ressurser i 
ulike forum, på bloggen vår og i sosiale kanaler. 

Fagfornyelsen har vært det sentrale temaet i vårt mar-
kedsføringsarbeid året gjennom. Vi har bidratt med pre-
sentasjoner på flere ulike digitale konferanser og hatt 
livesendinger der de nye ressursene ble presentert. I mai 
arrangerte vi 19 digitale fagseminarer om fagfornyelsen. 
Her fikk de ulike fagredaktørene i NDLA vise hvordan de 
jobbet for å gi lærerne gode oppdaterte læringsressurser i 
tråd med fagfornyelsen. 

Vi har i løpet av 2020 fått langt flere følgere i sosiale 
medier og har også jobbet systematisk med andre mar-
kedsføringstiltak for å nå ut til flest mulig. Spesielt vil vi 
trekke fram nyhetsbrevene våre til lærere og annet peda-
gogisk personale. Vi har gjort flere grep i høst som har 
sikret oss enda flere abonnenter. Mens vi i 2018 hadde 
2270 abonnenter, har vi nå passert 3700. Nyhetsbrevene er 
en viktig kanal for oss, og vi fortsetter den målrettede 
jobbingen mot flere abonnenter også i 2021. 

5.6. Utforske

Utforske-teamet utviklet i samarbeid med NDLAs øvrige 
team konkurranser til fire innholdstyper som er skred-
der sydd for å møte en del behov i forbindelse med fagfor-
nyelsen. Disse interaktivitetene støtter opp under elevens 
læringsreise på store visuelle flater. Det benyttes aktive 
flater, escape room og mer avansert funksjonalitet for 
hjelp og navigasjon. 

Helt konkret ble det gjennomført konkurranse og opp-
start av kontraktsarbeid for verktøyene VT 360 og fagpre-

sentasjon. TietoEVRY fikk kontrakten og leverer på denne 
i juni 2021. NDLA er tilfreds med at vi vår utvidet antall 
leverandører innen interaktive læremidler. 

Videre arbeidet vi med utvikling av kravspesifikasjon for 
innholdstypene tidslinje og temakart. Her vil det lyses ut 
konkurranse i februar 2021. 
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I 2020 gikk mye av Utforskes ressurser med til å utvikle to 
koordinerte prosjekter for satsing på en delingstjeneste. 
Dette er et prioritert område i strategiplanen for NDLA.  I 
delingspiloten jobber vi tett sammen med en ekstern råd-
givergruppe fra Cerpus, som vant en utlysning på rådgiv-
ningstjenester høsten 2020. Her skal ulike løsningsforslag 
for en delingstjeneste testes ut på bredt og åpent grunnlag. 
Prosjektet skal resultere i en konkret anbefaling for utfor-
mingen av NDLAs framtidige delingstjeneste og i en første 
versjon av en fungerende tjeneste. 

Utforske har også ledet arbeidet med å utvikle en pod-
kast-tjeneste og en forklaringstjeneste (liste.ndla.no) i 
NDLA. Utforske har videre arbeidet med ulike konsepter 
rundt bygging av faglige tjenester og navigasjon i disse. 
Dette innebærer større endringer innenfor pålogging og 
utforming av menysider neste år. Særlig Feide-pålogging 
vil åpne et nytt og spennende landskap framover for 
tettere elevintegrering og bedre tilpasning.

Utforske har videre fortsatt sitt samarbeid med Samtavla 
(IPED/UiO) og her bidratt til en utvikling av mer malba-
serte Samtavla-aktiviteter. Videre har Utforske samar-
beidet med Firda vidaregåande skule om “Klimaspelet”, 
der elever jobber i grupper med tverrfaglige scenarier. 

Hensikten var blant annet å se nærmere på det mulige 
læringsutbyttet ved typen pinbaserte læringsspill. For 
“Klimaspelet”, “Dramadronningen” (dansk aktør) og 
“Samtavla” har Utforske inngått totalt åtte læreravtaler 
for 2021.

Utforske har hatt få møter og arbeidssamlinger på grunn 
av korona-restriksjonene. I tillegg har vi et lite etterslep 
på utlysning av konkurranser. To av konkurransene 
planlagt for 2020 blir annonsert først i februar 2021. De 
gjelder utvikling av en langlesingsapplikasjon og videre-
utvikling av temakart- og tidslinjeverktøy.

Ø k o n o m i6.

Utsnitt fra VT 360, med escape room og aktive flater
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6. Økonomi

6.1. Inntektsgrunnlag

NDLA baserer sin inntekt på en fastsatt sum per elev i 
offentlig videregående skole. Summen betales inn årlig av 
fylkeskommunene. Samlet fikk NDLA en budsjettramme 
på 126 millioner for 2020. Dette var en økning på 46 mil-
lioner kroner, og skyldes vedtak om midlertid ekstra inn-
betaling  i forbindelse med LK20.

6.2 Regnskap 2020

NDLA gikk ut av regnskapsåret 2020 med et mindre-
forbruk på kr. 16 947 084,-. Av dette er kr. 10 400 000,- 
beregnet å være ubrukte midler grunnet ledige stillinger 
og bortfall av aktiviteter.  Refusjon fra fylkene vil i 2021 
reduseres tilsvarende.

Det øvrige mindreforbruket skyldes forsinkelser i leve-
ranser og vil i samsvar med vedtak i representantskapet 
overføres til årene 2023 og 2024.

6.3.  Fordeling av utgifter mellom 
refusjon fra fylkeskommunene og 
offentlige innkjøp

Av det samlede beløpet refunderte NDLA kr. 52 730 488 til 
fylkene for medgåtte utgifter til lønn, honorar og reiser. 
Dette utgjør 48 prosent av NDLAs totale utgifter.

6.4 Avtaler med leverandører

Pr.  31. desember 2020 hadde NDLA

• 54 spesifikke avtaler

• 17 rammeavtaler (elleve av disse er parallelle 
rammeavtaler)

• fem samarbeidsavtaler

Tabell: 6.2 Regnskap 2020

Budsjett NDLA 2020 Revidert budsjett Regnskap Resultat

Sum administrasjon og ledelse 10 441 617 8 828 467 1 613 150

Sum Pedagogisk 2 208 775 1 514 000 694 775

Sum Teknisk 22 925 000 24 464 385 −1 539 386

Sum Kommunikasjon og marked 2 443 750 1 586 042 857 708

Sum Bygge og bedre fag 52 691 939 45 453 618 7 238 321

Sum Bruke 9 925 305 7 617 341 2 307 964

Sum Utforske 4 533 605 1 790 179 2 743 426

Sum Rådgiving og støtte 21 167 364 18 136 239 3 031 125

Sum NDLA 126 337 355 109 390 271 16 947 084

Tabell 2 Regnskap NDLA på hovedpostnivå.

Tabell 6.3: Fordeling av utgifter mellom refusjon fra fylkeskommunene og offentlige innkjøp

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Interne tjenester 
i prosent

33 34 29 35 33 38 42 53 48

Kjøp i markedet i 
prosent

67 56 71 65 67 62 58 47 52

32 33
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