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- Jeg vil gratulere NDLA med hovedprisen for beste nettsted i Open Education Awards of 
Exellence. Dette er en fin anerkjennelse til NDLAs arbeid.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
NDLA ble startet i 2007 etter et initiativ tatt av Kunnskapsdepartementet i 2006.

Nasjonal digital læringsarena Norwegian Digital Learning Arena



Nasjonal digital læringsarena Norwegian Digital Learning Arena

«Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er 
gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde elevane med 
nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr»

O pp lær ingsloven  §3-1







ndla.noNasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena

Inspirasjon er avgjørende



ndla.noNasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena

Gode åpne digitale læremidler i alle fag 
i den videregående skolen

Elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid
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NDLA er et pedagogisk initiativ
Elevens behov kommer først. 
Eleven skal kunne se seg selv som deltaker i et åpent kunnskapssamfunn. 

Det beste for læring er når alle kan bidra med egen skaperkraft, med oppdateringer og 
forslag til endringer. Finn det du trenger og gjør innholdet til ditt, gjør det bedre, og del 
det hvis du vil.  

Dette utfordrer de tradisjonelle rollene ved kunnskapsproduksjon, og det er bra. 
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Læreres rett til å dele og skape
Mange lærere ønsker å dele det de lager. Skolen har en plikt til å 
tilrettelegge for deling. 

De som deler egne opplegg og innhold til sin egen undervisning har en 
nærhet til eget praksisfelt. Dette er med på sikre god kvalitet. 

Lærere må få lov å jobbe direkte med de beste i markedet, slik at man 
sammen kan lage bedre læringsressurser. 



















http://arkiv.ndla.no/


Pilotklasser
○ Involvere lærere og elever i revidering, oppdatering og 

forbedring av fag og/eller innhold på NDLA.no
○ Innhente informasjon om hvordan lærere og elever bruker 

digitale ressurser fra NDLA og andre kilder i 
undervisningen

○ sikre kvaliteten på innholdet 





Norges største 
brukerpanel

2015/2015: 
34 pilotklasser, 1700 elever

2016/2017: 
14 pilotklasser, 350 elever

2017-->fortsatt satsing på 
pilotklasseprosjektet



Stor variasjon i oppdrag

● Omfattende brukertester 

● Teste og gi tilbakemelding på
● Nytt og eksisterende fagstoff
● Ulike (interaktive) oppgavetyper
● Læringsstier

● Utarbeidelse av oppgaver til 
undervisningsfilmer

● Forslag til bilder 



Hva mener 
elevene? 

“Det er spennende å få 
lov å bestemme hvordan 
ting skal være ”
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Resultat og status

Største læremiddelsamling for 
videregående opplæring 

«Alle» kjenner til NDLA, og de fleste 
bruker NDLA i læringsarbeidet

Den viktigste nasjonale pådriver for 
OER og deling

Skolen vil ha mer! Og «alle» vil ha sitt 
innhold på NDLA



Bildet kan ikke vises.

På samvittigheten
- Læremidler til 98 fag
- Delingsarena for alle fag og FYR
- Oversatt Khan Academy
- Arrangert Algebra Challenge
- Med på å skape H5P
- Digitale læremidler på sørsamisk











Relative tall. Besøk delt på antall elever i fylket







Lærere i NDLA 

Nasjonal Digital LæringsArena Norwegian Digital Learning Arena

Redaktører/Læremiddelansvarlige
Redaksjonsmedlemmer

og
Pilotlærere m/pilotklasser



Å jobbe i NDLA
Nasjonal Digital LæringsArena Norwegian Digital Learning Arena



Innholdstyper på NDLA
●Læringsstier
●Fagstoff

●Varierte oppgaver
●Interaktiviteter

●Filmer
●Animasjoner

●Bilder

Nasjonal digital læringsarena Norwegian Digital Learning Arena



Læringsstier gir god læring fordi:

● elevene kan jobbe på egen hånd og i eget tempo
● egnet til differensiering, særlig på tempo
● veksling mellom teori og oppgaver gir variert undervisning og variert innlæring 

av stoffet
● oppgaver mellom hvert tema - gir pause fra lesinga
● gir elever god oversikt over stoffet som skal læres via innholdsfortegnelsen i 

venstremargen
● har alt på ett sted
● læringsmål gir oversikt over hva som skal læres
● praktisk at noen har tenkt ut en fornuftig progresjon (sier lærer)



Læringsstier
Nasjonal Digital LæringsArena Norwegian Digital Learning Arena

Samfunnsfag
Mangfold og endring

Norsk
Slik sammenlikner du to dikt

Bygg- og anleggsteknikk
Banemontørfaget

NDLA film
Om samisk film

http://red.ndla.no/nb/node/168439?fag=36
http://ndla.no/nb/node/176627?fag=27
http://ndla.no/nb/node/172598?fag=127013
http://red.ndla.no/nb/node/177684?fag=130693


Tverrfaglighet
Klima: 

Fuck Fossils: En framtid du ikke vil ha

Flerkultur:
Intervju med juniorspillere på VIF

http://ndla.no/nb/node/175824?fag=7%20
http://ndla.no/nb/node/127675?fag=36


Mer godt innhold
Naturbruk vg1
Flytting av rein

Matematikk
Formelregning

BUA vg2
Aktivitetsplanlegger

http://ndla.no/nb/node/165794?fag=137415
http://ndla.no/nb/node/4366?fag=54
http://ndla.no/nb/node/60212?fag=51


Historiefaget på NLDA

Nasjonal Digital LæringsArena Norwegian Digital Learning Arena

●Stort samarbeidsprosjekt mellom en rekke 
offentlige og private aktører

●Kildebasert



Samarbeidspartnere

TerranovaMedia

Nasjonal digital læringsarena Norwegian Digital Learning Arena
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Hvordan hjelper dette læreren?

●Nærhet til kildene - i klasserommet
●Kvalitetssikret innhold fra fagmiljø

●Valgfrihet

Nasjonal digital læringsarena Norwegian Digital Learning Arena

Bildet kan ikke vises.



Kildebasert innhold

En stemme fra et Middelalderslott

Kongens nei

Nasjonal digital læringsarena Norwegian Digital Learning Arena

http://ndla.no/nb/node/137723?fag=52253
http://ndla.no/nb/node/132917?fag=52253


Flere måter å lære på

Kobbereventyret på Røros

Historiske animasjoner
eks: Det athenske demokrati

Fagpresentasjon:
Likestilling i arbeidslivet gjennom 100 år

Nasjonal digital læringsarena Norwegian Digital Learning Arena

http://ndla.no/nb/node/157610?fag=52253
http://ndla.no/nb/node/152273?fag=52253
http://ndla.no/nb/node/156598?fag=52253


NDLA film

NDLA Film
Et stort utvalg filmer

Mange av filmene har tilhørende oppgaver og 
koplet til kompetansemål
Bruk film i historiefaget

Nasjonal digital læringsarena Norwegian Digital Learning Arena

Bildet kan ikke vises.

http://ndla.no/nb/node/130693
http://ndla.no/nb/node/153556?fag=52253
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NDLA- G skal ikke ta utgangpunkt i fortiden, men se fremover. Ingen vet i dag hvordan et 
fremtidig NDLA- G vil bli. 

Læremiddeltradisjonen i grunnskolen har sin egenart som er ulik den man finner innen 
videregående opplæring. En satsing på åpne læremidler for lavere trinn vil måtte skje på 
grunnskolens egne vilkår. I dette arbeidet vil pedagogiske hensyn bli prioritert øverst. 
Foran teknologiske vyer og angst, og foran økonomiske betraktninger.

Noe er likevel klart. Vi er sikre på at lærere må inkluderes i prosessen for å produsere 
gode åpne digitale læremidler, i og for grunnskolen.
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