
Digitale læremidler og læringsressurser

Leverandørkonferanse 05.06.2018





Visjon

Eleven får maksimalt

faglig og personlig 

utbytte av sin skolegang

Lærer skal få et rikt tilfang på 

læringsressurser tilpasset eleven, som 

frigir tid til god læringsledelse

Et «økosystem» som sikrer læremidler med 

god informasjonssikkerhet, personvern og 

faglig kvalitet

En innkjøpsmodell som sikrer bærekraft 

både for kommune og marked



Aktørene

Leverandører

Premissgivere & tilretteleggere
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Eleven

Lærer Forelder

KD, Udir
Skole-
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Skole-

leder

Text TextLeverandør Leverandør



Elevens behov

Økt grad av tilpasset 

opplæring

Økt læringsutbytte og 

refleksjon rundt egen 

læring

Oppleve relevans til egen 

læring

Økt grad av selvfølelse og 

mestring

Oppleve økt grad av 

kreativitet

Bedre samarbeid elev –

lærere og mellom lærere

Økt digital dannelse

Bidra til livsmestring

Eleven er motivert og 

gleder seg til skolen



Lærers behov

Tilpassede læremidler til 

elevene

Ha oppdaterte læremidler for 

å gi eleven mest mulig 

relevant undervisning 

Ha lett oversikt over 

tilgjengelige læremidler

Sette sammen læringspar 

og samarbeidspartnere 

etter interesser, situasjon

Lage, dele, gjenbruke og 

videreforedle åpne 

læremidler og 

læringsressurser 

Kvalitetssikrede læremidler

Hver elev opplever mestring og 

læring

Bildekilde: http://www.151arw.ang.af.mil/News/Article-Display/Article/1492431/173rd-family-readiness-starbase-honor-king - CC



Forelders behov

Eleven har god oversikt 

over gjøremål og opplegg 

for dagen

God og enkel 

kommunikasjon med 

skolen

Læremiddelet må kunne 

tilpasses til elevens faglige 

nivå og interesser/preferanser

Vite hvordan eleven lærer best og 

hvilken læringsstrategi de skal 

benytte seg av

En optimal læringsdag –

levende læring

Forutsigbarhet i tid og forventet 

innhold

Bidra til bedre læring, 

øving hjemme, ha tilgang 

til ytterligere støtte etc.



Skoleledelses behov

Lisensmodell som muliggjør 

betaling utfra bruk av 

læremiddel

Enklest mulig tjeneste for 

gjenbruk, deling og 

videreforedling 

Mulighet til å styre lærere i 

ønsket retning faglig og 

didaktisk

Enkel tilgang på statistikk

God oversikt over kostnader

Bildekilde: http://www.freepik.com



Skoleeiers behov

Utnytte ressursene 

grunnskolen har til rådighet 

til den enkelte elev

Fortløpende oppfølging av de 

ulike skolers skolebidrag og 

kunne gjøre endringer ved 

behov 

Kvalitetssikre læremidler for 

at eleven skal få maksimalt 

personlig og faglig utbytte

Bedre oversikt over hva skolene 

kjøper, i hvilken grad skolene benytter 

det de kjøper og hvor store kostnader 

som er påløpt

Vite hvilke systemer som brukes i 

skolene og som behandler 

personvernopplysninger

Styring av den pedagogiske og 

didaktiske utviklingen av skolene i 

kommunen



IT-avdelingens behov

Vurdering av 

informasjonssikkerhet og 

personvern

Se funksjonalitet i 

sammenheng på tvers av 

fagområder, som helse, 

barnehage, PPT, ansatte, 

skole, etc.

Effektive arbeidsprosesser gjennom 

gode systemintegrasjoner

Få på plass tilfredsstillende 

databehandleravtaler

Sikre felles 

påloggingsløsninger

Anskaffede løsninger 

tilfredsstiller kommunens 

strategier og arkitektur

Kommunens infrastruktur tar høyde 

for de behov virksomhetene har 

fremover

Plattformuavhengighet Gjenbruk av data og programvare

Bildekilde: http://www.freepik.com



Leverandørens behov

Nå ut til alle elever og andre 

som skal lære med sine 

læremiddel

Distribuere læremidlene på 

en enkel og effektiv måte

Kunnskap om brukeren for å 

tilpasse læremiddelet

Se hvilke behov som er der ute, 

og hvordan de best kan fylle 

dem

Få en mulighet for å gi brukere 

oppdaterte læremidler til enhver 

tid

Bildekilde: http://www.freepik.com



Prosjektet ønsker nå innspill

Konkretisering av

behov og

alternative konsepter

1:1 møter

Workshops

Høsten 2018

Workshop 

5.juni



Tusen takk for oppmerksomheten


