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Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til læringsressurser på 
tvers av utdanningsinstitusjoner 
 
Bakgrunn  
KD har i vedlagte brev av 28.juni bedt Unit, i samarbeid med Diku og UH-institusjonene, om å utrede 
nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner. Frist for 
utredningsarbeidet er 1.mars 2019. 
 
Departementet viser til Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021 
punkt 5.3.2. Utrede løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner. 
 
KD ønsker ikke en omfattende utredning, men peker på at det bl.a. er viktig å se på opphavsrettslige 
problemstillinger og finansieringsmodell. Utredningen bør også vurdere muligheten for å utnytte 
løsninger på tvers av utdanningsnivåer. Departementet sier at det bør konfereres med 
Utdanningsdirektoratet i denne forbindelse. 
 
Organisering 
 
Arbeidsgruppe: 

• Arve Olaussen, Unit 
• Liss Johansen Sandø, Unit 
• Vegard Moen, Unit 
• En ressursperson fra DIKU – navn er under avklaring 

Referansegruppe for arbeidet vil være Prioriteringsrådet for undervisningsnære tjenester som består 
av representanter fra UiT, UiB, UiO, UiA, HiOF og BI. Fagutvalget gir sine innspill til utredningen før 
endelig behandling i Digitaliseringsstyret og oversendelse til Kunnskapsdepartementet. 
Utdanningsdirektoratet involveres underveis for å vurdere muligheten for å utnytte løsninger på 
tvers av utdanningsnivåer. 
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Overordnet strategi for arbeidet 

Med digitale læringsressurser forstås ulike typer digitalt materiell som en lærer benytter. I sin 
enkleste form kan dette være et 45 minutter digitalt opptak av en hel forelesning eller en 
PowerPoint-fil som benyttes i en forelesning. Mer og mer ønskes det at en læringsressurs skapes som 
små temaorienterte komponenter som kan gjenbrukes i ulike sammenhenger og at en i større grad 
gjenbruker andres komponenter når en setter sammen et fag. Ut over å inngå et ordinært fag, kan 
slike komponenter også benyttes i å realisere livslang læring som kan kreve at de settes sammen 
annerledes, eventuelt at flere eller færre komponenter benyttes i denne sammenhengen. Det 
forventes at ressursene er søkbare og åpent tilgjengelige for lærere, studenter og andre i samfunnet. 
Rettighetsproblematikk er et viktig tema å belyse. 

Det er kostbart å lage gode læringsressurser og Digitaliseringsstrategien peker derfor på at en 
nasjonal løsning for tilgang vil kunne stimulere til deling og gjenbruk og dermed raskere 
transformasjon av utdanningen. 

Med utgangspunkt i behov samt kravene fra KD, evt. tydeliggjort av Prioriteringsrådet for 
undervisningsnære tjenester, vil en vurdere hvordan tre aktuelle løsningsalternativer kan tilfredsstille 
disse: 

• Canvas Commons (allerede tilgjengelig gjennom inngåtte kontrakter) 

• DLR fra Unit (benyttes av NTNU, OsloMet og BI) 

• En kommersielt anskaffet løsning 

 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.  
 
Vedlegg 15A: Brev fra KD av 28.juni 2018. Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til 
læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner 
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