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Hvordan velge et læremiddel med god kvalitet?

Hvorfor lage en 
veileder?
Bakgrunn og 
mandat

Hva får du i 
veiledningen?

Støtte til å vurdere 
innholdskvalitet

Forbedringer i ny, 
digital løsning
Hvorfor forbedre?
Hva har vi 
forbedret?



Hvorfor lage veiledning til kvalitet i 
læremidler?



Definisjon jf. forskrift til 
opplæringsloven, § 17-1. Elevens rett 
til læremiddel på eiga målform, 4. 
ledd:

Med læremiddel meiner ein alle trykte, 
ikkje-trykte og digitale element som er 
utvikla til bruk i opplæringa. Dei kan 
vere enkeltståande eller gå inn i ein 
heilskap, og dekkjer aleine eller til 
saman kompetansemål i 
Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Hva er et læremiddel?



Historikk og mandat

Veiledere for:
matematikk

engelsk
norsk

Veileder for 
alle fag



Hva er gevinsten ved bruk av veilederne?

Eleven: 
• læremidler 

som effektivt 
støtter læring

• læremidler 
som 
engasjerer og 
er relevante

Skolen - læreren 
og skolelederen:

• læremidler 
med god 
kvalitet

• effektive og 
kollektive 
prosesser

• bedre bestillere 
av læremidler

Skoleeieren:
• involvere 

skolene i valg 
av læremidler 
med god 
kvalitet

• effektive og 
kollektive 
prosesser

• bedre bestillere 
av læremidler

Læremiddel-
utvikleren:

• signaler om 
hva som er 
læremidler 
med god 
kvalitet

• målrettet, 
treffsikker og 
kostnads-
besparende 
produksjon av 
læremidler



«Vi brukte god tid på å 
vurdere og til slutt velge 

et læremiddel. Hver gang 
jeg tar det fram og skal 

bruke det i undervisning, 
gir det meg stor glede. Vi 

er så fornøyde med 
valget vi gjorde!»

- lærer som deltok i brukertesting



Hva får du i veiledningsmateriellet?



Veiledere for kvalitet i læremidler

Prosessveiledning 
for skoleeier og 

skoleleder

Resultatvisning

Vurderingsverktøy 
– for kollektivt arbeid i 
profesjonsfellesskapet

udir.no/laremiddel
Hva er gode læremidler?



Vurdering av kvaliteten på innholdet i et læremiddel

Design/utforming

Pedagogisk og 
didaktisk kvalitet

Bruk av 
læreplanverket

Eksempel - påstand 
design/utforming

Eksempel - påstand
pedagogisk og didaktisk 

kvalitet

Eksempel - påstand bruk 
av læreplanverket



Hva med vurdering av personvern, 
informasjonssikkerhet og universell utforming?
Personvern og informasjonssikkerhet
Kompetansepakker fra Udir:
Høsten 2022: 
• «Personvern i skolen»
• «Digital kompetanse for lærere»

o Skoleeier og skoleledere – ved innkjøp (Udir+KS)
o Lærere – daglig bruk i opplæringen

SkoleSec fra KS – utviklet med støtte fra Udir

Universell utforming
• uutilsynet.no
• DFØ sitt e-læringskurs i universell utforming



Hvorfor lage en ny, digital løsning?



Øke inkludering og medvirkning

Samisk 
språkversjon
Resultatvisningen
Kommer også i 
verktøyet

Flere kan invitere 
til vurdering
Lærer
Elev

Elevens stemme om 
læremidler
«Elevknappen»
Kan bli invitert – og 
kan selv invitere



Tilrettelegging for skoleeier/skoleleder
«Dette 

fungerer for 
meg som er 

lærer!»

Skoleeier - ansvar 
læremidler

Kan delegeres 
til skoleleder

Løsning må også 
dekke eiers og 
leders behov

MÅL:

Støtte 
vurderinger for 

innkjøp

&

Øke inkludering 
og medvirkning 



Forbedringene for skoleleder/skoleeier



Forbedringene for skoleeier/-leder

Forenklet 
invitasjon

- enkeltpersoner

- grupper

Samlevisning 
resultater

- per fag (flere 
leverandører 

eller læremidler)
- per leverandør 

(flere fag)

Bruk data som 
du vil

til ønsket 
filformat for eget 

bruk 
(anskaffelser)

Lokal 
tilpasning
- velge bort 

påstander ut fra 
eget behov og for 
moduler/ mindre 

læremidler
- egne svarfrister

Koblinger
- læreplan for 
fag (via Grep)



Utvikling av ny digital løsning



To viktige elementer for å få til forbedringene 

VFKL – ny, digital løsning

Invitasjonsløsningen

Resultatvisningen



Premiere: 
NY DIGITAL LØSNING – VEILEDER FOR 
KVALITET I LÆREMIDLER


