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1 Sammendrag 
Godt læringsinnhold er et viktig grunnlag for høy kvalitet i utdanningen og ved å dele og gjenbruke godt 
læringsinnhold internt og på tvers av universiteter og høyskoler, kan institusjonene oppnå gevinster i form av økt 
kvalitet i undervisningen. Arbeid med læringsressurser er nevnt i regjeringserklæringen fra Granavolden: 
“Stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg”. At læringsressurser 
som utvikles i sektoren kan deles og gjenbrukes, vil støtte opp under dette målet.  

Hvis læringsinnhold ikke deles og gjenfinnes, må det produseres flere ganger. Ved å ta i bruk en felles nasjonal 
løsning for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner, kan sektoren også oppnå gevinster både 
i form av reduserte kostnader (både produksjonskostnader og lagringskostnader) og ikke minst tidsbruk knyttet til 
å finne frem til godt læringsinnhold. 

Forutsetninger for at en nasjonal løsning for tilgang til læringsressurser (Learning Object Repository, heretter 
forkortet LOR) på tvers av utdanningsinstitusjoner skal bli en suksess, er at løsningene brukes av de fleste 
institusjonene og av flest mulig lærere og studenter på hver enkelt institusjon. For å få til dette, anses følgende 
suksessfaktorer å være viktige: 

• Tilrettelegging for god delingskultur (kap. 9.2) 
• Enkel og god håndtering av opphavsrettslige problemstillinger (kap. 9.3) 
• Et godt innføringsprosjekt med god opplæring og med endringsledelse som et sentralt element (kap. 9.4) 

Viktige tiltak for å bedre delingskulturen er: 

• nasjonale insentiver gjennom Dikus kvalitetsprogrammer 
• institusjonelle policyer (bl.a. for hvor læringsinnhold lagres) 
• insentiver på institusjoner for å understøtte deling, f.eks. krav om deling når medieproduksjoner mottar 

støtte 
• meritteringsordninger der den enkelte lærer får anerkjennelse for å skape og dele læringsressurser 
• vurdering av den enkelte institusjons og lærers innsats når det gjelder å dele egenprodusert innhold 
• kompetanseheving innen kreditering/opphavsrettslige forhold og teknisk kompetanse til lærere i sektoren 

eller bygge støttemiljø for bistand innen dette 
• holdningsskapende tiltak/utviklingsprogrammer om fordeler med å dele 

Valget av teknisk løsning for et LOR er dermed bare en av flere forutsetninger. Uten at det arbeides med 
delingskultur, endringsledelse og de øvrige suksessfaktorene nevnt ovenfor, vil man ikke lykkes med å nå målet om 
utstrakt deling og gjenbruk av læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner.  

Før vurdering av de ulike løsningene, har arbeidsgruppen i tett samarbeid med referansegruppen definert ulike 
målgruppers behov. Hovedmålgruppene er definert som lærere, studenter, institusjoner og sektoren som helhet 
(kap. 5). I tillegg til basis funksjonelle behov og brukervennlighet, er merking og måling av bruk av læringsressurser 
vurdert som et eget kriterium, da det er en suksessfaktor for gjenfinning. I tillegg er regulatoriske krav og krav til 
integrasjoner, vurderte. 

Utredningen har hovedsakelig vurdert fire alternative løsninger (kap.7 og 8): 

• DLR er vurdert da det er et LOR som er utviklet i sektoren.  
• Canvas Commons er vurdert siden ca. 70% av alle universiteter og høyskoler har tilgang til dette LOR-et 

gjennom avtalen med Instructure om Canvas som LMS.  
• Det er svært få løsninger tilgjengelige på markedet (se kap. 7.5) og det anses ikke å være et egnet 

grunnlag for å benytte en anbudsprosess for valg av leverandør. Som eksempler på kommersielle eller 
frittstående løsninger, er MERLOT og openEQUELLA vurderte.  

Ettersom Canvas Commons viser seg å ikke kunne være tilgjengelig for hele sektoren og MERLOT ikke tilfredsstiller 
viktige funksjonelle krav, synes det reelle valget å stå mellom DLR og openEQUELLA for et felles nasjonalt LOR. 
Disse ivaretar også ønsket om å hindre at læringsressurser blir låst inne i LMS og dermed kan gå tapt ved bytte av 



   

 

 

 

leverandør (se kap. 7.1 og 8.4.3 om «lock in»). En frittstående, ikke-kommersiell løsning for et LOR, må ikke byttes 
like ofte som et LMS. Ved et eventuelt bytte av et slikt LOR, har en tilgang til alt innhold og kan flytte dette til ny 
løsning.  

openEQUELLA er en Open Source-løsning som utvikles i et fellesskap som har tatt over etter at Pearson ga fra seg 
ansvaret for produktet EQUELLA. En Open Source-løsning kan i utgangspunktet være å foretrekke framfor en 
egenutviklet løsning. Dette fellesskapet er imidlertid nylig startet opp og det er foreløpig vanskelig å vite hvilken 
kraft fellesskapet vil ha til å videreutvikle produktet og om dette er levedyktig på sikt. openEQUELLA er laget for å 
installeres lokalt og vil kreve at Unit eller ett av universitetene tar ansvar for drift av løsningen. 

DLR er allerede tilgjengelig for hele sektoren og blir i økende grad tatt i bruk ved lærestedene. DLR vurderes å ha 
grunnleggende funksjonalitet og brukervennlighet på plass og er godt integrert med andre løsninger i sektoren 
som Canvas, Blackboard, itslearning og Open edX. Sektoren har kontroll over videreutvikling av DLR. Hvis det finnes 
vilje og penger i sektoren, kan sektoren få utviklet det de ønsker. I en nylig utført utredning som Unit har utført på 
bestilling fra Kunnskapsdepartementet, ble det anbefalt å ha felles kjerne for DLR og det foreslåtte nasjonale 
vitenarkivet1 (kap. 8.7). Nasjonalt vitenarkiv skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske 
vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal innen 2024 være åpent tilgjengelige. I forslaget til 
revidert nasjonalbudsjett for 2019 er det satt av midler til å starte realiseringen av vitenarkivet. 

I tilfelle vitenarkivet realiseres som foreslått, vurderes DLR som det klart beste alternativet for et felles nasjonal 
LOR. Ved å tenke helhetlig for lærere, forskere og studenter, og ved å bruke en felles plattform som har like måter 
for registrering og merking av ressurser, kan det bli enklere for lærere, forskere og studenter å gjenfinne både 
læringsressurser, vitenskapelig materiale og forskningsdata. En felles løsning gir også bedre muligheter for å 
generere felles rapporter på ulike nivå.  

I tilfelle vitenarkivet ikke realiseres som foreslått, er valget mellom DLR og openEQUELLA mindre åpenbart. 
Usikkerheten om gevinsten av det nye openEQUELLA-fellesskapet veiet opp mot at dette vil være helt ukjent 
kildekode for sektorens utviklere og at dette anses å være en dårligere skytilpasset løsning enn DLR, peker i retning 
av at DLR kan representere lavere risiko også uten samordning med et eventuelt vitenarkiv. At viktige institusjoner 
som NTNU, OsloMet, BI og HVL har valgt å benytte DLR anses også å styrke dette alternativet. 

På dette grunnlaget anbefaler arbeidsgruppen at et nasjonalt LOR tar utgangspunkt i DLR.  

Selv om Canvas Commons ikke er et alternativ som en felles nasjonal løsning, kan universiteter og høyskoler likevel 
ønske å bruke løsningen, eventuelt som et supplement til et nasjonalt LOR. Dette kan i så fall kreve en integrasjon 
mellom Canvas Commons og valgt LOR for å gjøre det enkelt å overføre utvalgte ressurser til det nasjonale LOR-et. 

Ettersom arbeidsgruppens anbefaling er å bygge videre på DLR fra Unit, er finansieringsbehovet rundt en nasjonal 
tjeneste to-delt: 

• Videreutvikle produktet og skalere forvaltningen av tjenesten til å dekke hele sektoren 
• Støtte opp om og tilrettelegge for innføring i institusjonenes brukermiljøer 

Det har vist seg vanskelig å etablere nye tjenester med kun brukerfinansiering. Mange institusjoner synes å ville 
vente med å ta del i tjenesten til produktet har nådd en viss ferdigstillingsgrad og et tilstrekkelig antall andre 
institusjoner har blitt brukere. Det foreslås derfor sentral finansiering for minimum to år til tjenesten er bredt 
etablert og tjenesten kan ta hånd om drift og videreutvikling med brukerfinansiering (se kap. 9.6 vedrørende 
finansieringsmodeller). 

Selv om mye av innføringsarbeidet bør gjøres lokalt på den enkelte institusjon, vil det være store fordeler med å 
samordne arbeidet på tvers av utdanningsinstitusjoner. En samordning kan gi kostnadsbesparelser og høyere og 
mer lik kvalitet på planer og materiell. 

Prosjektorganisasjonen bør derfor bestå av: 

1. Et sentralt prosjekt som koordinerer og produserer felles planer og materiell og som støtter, veileder og 
koordinerer de lokale innføringsprosjektene og skalerer forvaltning av tjenesten til å dekke hele sektoren.  

                                                             
1 Unit: Nasjonalt vitenarkiv (https://www.unit.no/prosjekter/nasjonalt-vitenarkiv) 



   

 

 

 

2. Lokale innføringsprosjekter på hvert universitet og høyskole. 

En overordnet plan for og noen sentrale elementer i et vellykket innføringsprosjekt er beskrevet i kap. 9.4 og i 
vedlegg 1. 

I et lengre tidsperspektiv kan man tenke seg at et LOR inngår som en komponent i en muliggjørende plattform for 
utdanningstjenester og et mer helhetlig økosystem for utdanning og eventuelt med et tettere samarbeid med 
Utdanningsdirektoratet om mer felles løsninger på tvers av utdanningsnivåer (kap.10). 

2 Bakgrunn og mål for utredningen 
Godt læringsinnhold er et viktig grunnlag for høy kvalitet i utdanningen og ved å dele og gjenbruke godt lærings-
innhold internt og på tvers av universiteter og høyskoler, kan kvaliteten på undervisningen øke. 

Hvis læringsinnhold ikke deles og gjenfinnes, må det produseres flere ganger. Dette gir unødig høye kostnader, 
både produksjonskostnader, lagringskostnader og ikke minst tidsbruk knyttet til å finne frem til godt 
læringsinnhold. 

I anskaffelser som er gjort i sektoren tidligere, har store datamengder gått tapt fordi læringsressurser har vært 
lagret direkte i læringsplattformer (heretter kalt LMS-er) og det ikke har vært mulig eller vanskelig å overføre data 
fra gammel til ny løsning. 

Det er ønskelig å ha åpen tilgang til offentlig finansierte læringsressurser på samme måte som det er åpen tilgang 
til offentlig finansierte forskningsdata. 

I tillegg til at lærere skal produsere læringsressurser, er det forventet at også studenter i økende grad fremover vil 
kunne skape læringsressurser. Læringsressurser skapt av både lærere og studenter bør kunne deles. 

Arbeid med læringsressurser er nevnt i regjeringserklæringen fra Granavolden: “Stimulere til utvikling av digitale 
læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg”. Et LOR kan legge til rette for at læringsressurser som 
utvikles i sektoren kan deles og gjenbrukes og kan på denne måten støtte opp under dette målet.  

Det er derfor ønskelig å se på mulighetene for at alle universiteter og høyskoler i Norge kan benytte en felles 
løsning for tilgang på læringsressurser.  

Kunnskapsdepartementet har på bakgrunn av dette sendt følgende bestilling: 

Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021 inneholder bl.a. følgende tiltak:  

5.3.2 Utrede løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner  

Digitalisering gjør det mulig å ta ut potensialet for produksjon, deling, gjenfinning og gjenbruk av lærings-
ressurser. En rekke norske institusjoner har utviklet og også tilgjengeliggjort ressurskilder både for 
egenprodusert digitalt innhold og innhold som er hentet fra andre kilder. En felles løsning for tilgang vil 
gjøre det mulig å forvalte læringsressurser sentralt for å stimulere til økt produksjon og deling av 
læringsressurser, samt gjøre åpne digitale læringsressurser for høyere utdanning tilgjengelige. Kunnskaps-
departementet vil be Diku og Unit om å utrede løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av 
utdanningsinstitusjoner. Ansvar for oppfølging: Diku, Unit og institusjonene 

Kunnskapsdepartementet (KD) viser til ovennevnte og vil be Unit i samarbeid med Diku og UH-
institusjonene om å utrede nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser på tvers av 
utdanningsinstitusjoner. Løsningen(e) må også være rettet inn mot etter- og videreutdanning. KD ser det 
som naturlig at Unit har ansvaret for å lede arbeidet. Det legges ikke opp til en omfattende utredning, men 
det er bl.a. viktig å se på opphavsrettslige problemstillinger og finansieringsmodell. Utredningen bør også 
vurdere muligheten for å utnytte løsninger på tvers av utdanningsnivåer. I den forbindelse bør det 
konfereres med Utdanningsdirektoratet. 



   

 

 

 

Dette oppdraget springer ut av Meld. St. 16 (2016-2017), der regjeringen sier de forventer “vesentlig mer […] 
samarbeid og deling av læringsressurser på tvers av universiteter og høyskoler” (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 
23). Dette følges opp av Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren og Handlingsplan for 
digitalisering i høyere utdanning og forskning der “Prosesser og felles løsninger for økt produksjon og deling av 
digitale læringsressurser” er et prioritert område (Unit og fagutvalg i sektoren, s 6). 

3 Definisjon, avgrensing og sammenheng med andre IT-systemer i UH-
sektoren 

3.1 Definisjoner og begreper  
Vi definerer løsning for tilgang til læringsressurser i denne sammenheng som en løsning som gir lærere og 
studenter mulighet til å gjenfinne, dele og benytte læringsressurser på tvers av universiteter og høyskoler i Norge 
og på tvers av andre IT-løsninger som benyttes på disse institusjonene. 

Læringsressurser defineres i denne sammenheng hovedsakelig som komponenter som kan inngå i et 
undervisningsopplegg (f.eks. dokumenter, presentasjoner, videofiler, bilder, lydfiler m.m.). Læringsressurser 
defineres som objekter som kan stå for seg selv. Komponentene kan inngå i ulike kontekster, f.eks. forelesninger, 
gruppeøvinger, eksamen m.m. De kan settes sammen til å dekke et emne/kurs. Løsningen dekker ikke hele 
studieprogram. 

Hovedfunksjonene til et LOR er: 

1. å være en felles (autorativ/kvalitetssikret) kilde for læringsressurser og derigjennom tilby både lærere og 
studenter en felles kilde for å finne læringsressurser – på tvers av LMS, institusjon, emne og nivå. 

2. å ha tydelig lisens som viser hvem som kan bruke ressursene. Det som skiller et LOR fra internett generelt er at 
innholdet er publisert i regi av en utdanningsinstitusjon og det har en lisens som tydelig avklarer hvem som har lov 
til å bruke ressursen.  

Vi benytter i denne utredningen begrepet lærer om fagansatte på universiteter og høyskoler som har rollen som 
underviser og forsker. Begrepet lærer brukes av Kunnskapsdepartementet (bestiller av utredningen) i 
Digitaliseringsstrategien og andre sentrale dokumenter, føringer og utredninger i sektoren. 

3.2 Avgrensninger 
Utredningen omfatter vurdering av løsninger for tilgang til læringsressurser, dvs. løsninger for å gi tilgang til 
læringsressurser. Utredningen omfatter ikke løsninger for å produsere læringsressurser.  

Læringsressurser defineres i denne sammenhengen som undervisningsressurser. Digitale ressurser for studie-
administrasjon (som f.eks. timeplaner, studieplaner, emnebeskrivelse, eksamensinformasjon, osv.), er ikke en del 
av denne utredningen. 

Med læringsressurser mener vi i denne sammenhengen hovedsakelig egenproduserte komponenter, dvs. 
utarbeidet av lærere og evt. studenter på universiteter og høyskoler i Norge. Utredningen omfatter i utgangs-
punktet ikke kommersielle/lisensbelagte læringsressurser. Frikjøpte kommersielle ressurser bør kunne gjøres 
tilgjengelige i LOR-et med egnet merking mht. rettigheter. I en innledende fase kan det være hensiktsmessig å 
jobbe med å skape en delingskultur og øke egenproduksjonen av gjenbrukbare læringsressurser. Senere kan man 
vurdere om LOR-et skal utvides til også å tilgjengeliggjøre kommersielle ressurser hvis dette ikke er dekket av 
andre initiativer. 

Utredningen omfatter vurdering av hvordan universiteter og høyskolers behov for løsninger for tilgang på lærings-
ressurser kan løses på kort sikt. Utredningen skal gi anbefaling til hvilke(t) LOR som kan velges og som kan vare i et 
tidsperspektiv på minimum 5 år.  



   

 

 

 

Utredningen omfatter ikke en helhetlig utredning om fremtidens IT-løsninger/plattform/økosystem for UH-
sektoren (inkludert LOR) som skal dekke mer langsiktige behov (mer enn 5 år).  

3.3 Sammenheng med andre IT-løsninger i UH-sektoren 
En viktig funksjon i et LOR er å strukturere metadata for å understøtte lagring og gjenfinning. Løsningen bør også 
kunne lagre filer, ikke bare metadata. Dette er viktig for å unngå at selve læringsressursen lagres under et eller 
flere emner i et LMS eller på private lager som f.eks. OneDrive. 

Videofiler krever stor prosesseringskapasitet ved bruk. Det kan derfor være hensiktsmessig å lagre kopier i et 
eksternt mediebibliotek (som f.eks. Mediasite, Kaltura eller 23 video) som ivaretar effektiv strømming til brukere 
samtidig som originalfila lagres i LOR-et. Det er viktig at slike mediebibliotek integreres med LOR-et på en måte 
som gjør lagring og gjenfinning enkelt sett fra brukere samtidig som LOR-et har kontroll på hvor originalversjon og 
bruksversjoner er lagret. LOR-et må også støtte mye brukte løsninger som YouTube, Vimeo og lignende. 

LOR-et skal kunne brukes sammen med digitale verktøy og læremidler men lisensbelagte verktøy og læremidler 
skal ikke lagres i LOR-et.  

Tidsskrifter og e-bøker ligger i biblioteksystemer. LOR-et bør vurderes integrert med det felles søkesystemet Oria, 
slik at et søk i Oria også kan finne læringsressurser som del av et bredere søk på tvers av bibliotekressurser og 
vitenarkiv. Det bør vurderes om LOR-et skal være direkte integrert med Nasjonalt vitenarkiv. 

I en fremtidig løsning som dokumenterer læreres utdanningsfaglige kompetanse kan det være ønskelig å ha 
oversikt over læringsressurser som den ansatte har skapt. Dette kan løses gjennom en integrasjon med LOR-et. 

I et lengre tidsperspektiv kan man tenke seg at et LOR inngår som en komponent i en muliggjørende plattform for 
utdanningstjenester og et mer helhetlig økosystem for utdanning. 

4 Arbeidet med utredningen 

4.1 Organisering av arbeidet 

4.1.1 Arbeidsgruppe 
Unit satte ned en arbeidsgruppe til å gjennomføre utredningen: 

• Prosjekteier: Arve Olaussen, Unit 
• Prosjektleder: Liss Johansen Sandø, Unit (konsulent fra PwC) 
• Faglig ansvarlig: Vegard Moen, Unit 
• Prosjektdeltaker: Susanne Koch, Diku 

4.1.2 Referansegruppe 
Det ble oppnevnt en referansegruppe for utredningsarbeidet: 

• Nils Johan Lysnes, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet  
• Torunn Valen/ Gry Ane Vikanes Lavik, Universitetet i Bergen 
• Linda Johnsen, Universitetet i Oslo 
• Stein Erik Skaar, Universitetet i Agder 
• Hanne Schou Røising, Høgskolen i Østfold 
• Anne Berit Swanberg, Handelshøyskolen BI 
• Gustav Bolin, VID Vitenskapelige høgskole 
• Karen Johanne Buset, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
• Trude Eikebrokk, OsloMet – Storbyuniversitetet 
• Jon Lanestedt, Diku 



   

 

 

 

Referansegruppen ble satt sammen av deltakerne i Prioriteringsrådet for undervisningsnære tjenester og 
representanter fra bibliotek tilhørende institusjoner som ikke var representerte i prioriteringsrådet. Referanse-
gruppens rolle var å komme med faglige råd og innspill til det arbeidsgruppen la frem. 

4.1.3 Testgruppe 
Testgruppen har bestått av: 

• Kristian Joakim Ludvigsen, Universitetet i Sørøst-Norge 

• Siren Vegusdal, Universitetet i Agder 
• Tore Bredeli Jørgensen, Universitetet i Oslo 
• Gry Ane Vikanes Lavik, Universitetet i Bergen 

 
Testgruppen prøvde ut utvalgte løsninger og vurderte funksjonalitet og brukervennlighet i disse. 

4.1.4 Andre interessenter 
Utdanningsdirektoratet ved Trond Ingebretsen og Merethe Fagernæs har vært involverte for å vurdere muligheten 
for å utnytte LOR på tvers av utdanningsnivåer. 

Fagutvalg for utdanning og Digitaliseringsstyret får mulighet til å behandle utredningen før endelig oversendelse til 
Kunnskapsdepartementet. 

4.2 Tidsperiode, metode og arbeidsform 

4.2.1 Tidsperiode  
Utredningen er gjennomført i perioden 17.09.2018 - 1.05.2019 og ble avsluttet med en foreløpig rapport. Etter en 
begrenset høringsrunde ble endelig rapport levert 13.06.2019.  

4.2.2 Metode og arbeidsform 
For å definere de ulike målgruppenes behov har arbeidsgruppen gjennomgått rapporter etter utprøvinger som 
universiteter og høyskoler har gjort og en kravspesifikasjon fra en anskaffelse av LOR, gjennomført av BI, se 
spesifisering i referanselisten. Referansegruppen bestående av representanter fra sektoren har gjennomgått og 
kommet med innspill til behovsbeskrivelsene. 

Det ble gjennomført en brukertest av løsningene DLR, Canvas Commons og MERLOT i januar 2019. Brukere av LOR 
fra universiteter og høyskoler (testgruppen) deltok i testen. Noen av brukerne hadde erfaring med bruk av flere av 
løsningene fra før mens andre bare kjente en av løsningene fra tidligere. Brukerne hadde i forkant av møter med 
arbeidsgruppen for utredningen prøvd noen oppgaver i de tre løsningene. I møtene viste de fremgangsmåte for 
utvalgte oppgaver og ga deres oppfatning av funksjonalitet og brukervennlighet i de tre løsningene.   

Brukerne vurderte brukervennlighet i gjennomføring av to hovedoppgaver: 

• Finne og ta i bruk en læringsressurs 
• Legge inn og merke en læringsressurs 

Løsningene er vurderte slik de er nå. Fremtidsplaner som kan være vage og vanskelige å vurdere, er ikke vurderte. 

Det er åpent tilgjengelig løsninger som er testet. De løsningene som krever lisens er ikke testet. Det er imidlertid 
gjort overordnede vurderinger av andre løsninger. Dette gjelder hovedsakelig openEQUELLA men også Blackboard 
Open Content, Brightspace Learning Repository, OER Commons og DSpace. Dette er de alternativer arbeids-
gruppen, testgruppen og referansegruppen har klart å identifisere i det som er et svært begrenset marked. 

Arbeidsgruppen har foreslått kriterier for vurdering av løsninger og disse er gjennomgått i referansegruppen. 



   

 

 

 

Det har vært gjennomført møter i arbeidsgruppen nesten ukentlig i perioden september 2018 – april 2019 der 
vurderinger og analyser har vært gjennomgått i fellesskap. Det har vært gjennomført fem møter i referanse-
gruppen der foreløpige versjoner av utredningen har vært gjennomgått og der innspill har blitt diskutert. 

Arbeidsgruppen har orientert seg internasjonalt for å lære av andre lignende prosjekter. Jorum og Jisc Store i 
Storbritannia og Materialeplatform i Danmark har vært mest relevante. 

For spørsmålet om muligheten for å utnytte løsninger på tvers av utdanningsnivåer har arbeidsgruppen hatt møte 
med Utdanningsdirektoratet og innhentet innspill til rapporten. 

Den foreløpige sluttrapporten er forelagt arbeidsutvalget i UHR Utdanning og Fagutvalg for utdanning. Den 
endelige rapporten er oppdatert i tråd med kommentarer fra disse så langt det har vært mulig innenfor 
tidsrammen avtalt med Kunnskapsdepartementet. 

5 Aktuelle målgrupper for LOR 
Følgende hovedmålgrupper er identifiserte: 

• Lærere  
• Studenter  
• Institusjoner 
• Sektoren som helhet 

Lærere, studenter, institusjoner og sektoren som helhet gjelder på alle nivåer innen høyere utdanning og forskning 
og i et livslangt læring-perspektiv.  

I tillegg kan lærere, studenter og institusjoner på andre utdanningsnivåer og samfunnet som helhet, også være 
aktuelle målgrupper. Dette behandles separat i kapittel 10. 

6 De ulike målgruppenes behov for lagring, deling og gjenfinning av 
læringsressurser 

Grunntanken i et LOR er at en lærer skal kunne finne og gjenbruke deler av innholdet til et undervisningsopplegg i 
et emne i stedet for å starte helt fra bunnen av med å utarbeide undervisningsopplegget. Samtidig kan det være 
krevende å få eierskap til, og god presentasjon av noe man ikke har laget selv. I et LOR må man derfor kunne 
utarbeide små komponenter av læringsressurser som kan deles og settes sammen på ulike måter. På denne måten 
kan enkeltkomponenter gjenbrukes samtidig som hvert enkelt universitet og høyskole og hver enkelt lærer kan 
sette sammen et opplegg som blir spesialtilpasset til sitt universitet eller høyskole og sitt emne. 

Følgende behov er identifisert for de ulike målgruppene: 

Som lærer ønsker jeg...  

• Å kunne søke, gjenfinne og benytte læringsressurser andre har utviklet og delt 
• Å kunne lagre, gjenfinne, oppdatere og slette egenproduserte ressurser der de er   
• Å få tilgang til godt læringsinnhold i ulike formater som jeg selv og/eller andre har utarbeidet   
• Å enkelt kunne søke om og finne frem til aktuelt læringsinnhold   
• Å enkelt kunne distribuere/dele læringsressurser og oppsett av og deling av spillelister 
• Å ha et sted hvor jeg enkelt kan lagre og gjenfinne digitalt læringsinnhold   
• At digitale læringsobjekter lagres ett sted, og brukes mange steder.  
• Å ha lagringssteder som er varige og som inviterer til å lagre originalen på fellesressurser heller enn å 

lagre på egen PC   
• Å ha god versjonskontroll på læringsobjekter   



   

 

 

 

• Å redigere og forbedre innhold i læringsobjekter (blant annet gjennom å samarbeide og diskutere digitalt 
med kollegaer)   

• Å enkelt finne de gode læringsressursene (via metadata, statistikk og rating-funksjonalitet)    
• Å enkelt få tilgang på mine favoritt-læringsressurser  
• Å kunne velge hvem jeg vil dele mine læringsressurser med (f.eks. meg selv, emnet/ studentgruppen min, 

min institusjon, alle institusjoner i Norge, åpent) og på hvilke vilkår  
• Å merke læringsobjektet med hva det kan brukes sammen med slik at det blir enkelt for lærere å sette 

sammen flere delobjekter til ett læringsobjekt 
• Å merke læringsressurser med aktuell metadata som f.eks. nivå (når i studieløpet), produksjonsår, hvor 

populær den er m.m.  
• Å sikre opphavsrett for ansatte slik at all bruk skjer etter avtale og med kreditering av forfatter. Det må 

ikke være noen motsetning mellom det å lagre på en søkbar måte og det å beholde rettigheter. Det kan 
f.eks. være snakk om å vise metadata men ikke innhold ved søk. 

• Å ha tilgang til originalfila (som har vært grunnlaget ved produksjon av læringsressursen)  
• At læringsinnholdet jeg har bruk for ikke forsvinner ved bytte av LMS eller andre IT-endringer  
• Å kunne velge språkene norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk. Det må være mulighet til å avgrense til å 

bare finne norsk innhold. 
 

Som student ønsker jeg... 

• Å ha god oversikt og gode søkemuligheter for å få til effektiv gjenfinning av læringsressurser   
• Å kunne velge språkene norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk. Det må være mulighet til å avgrense til å 

bare finne norsk innhold.  
• Å ha god oversikt og gode søkemuligheter for å få til effektiv gjenfinning av læringsressurser  
• Å enkelt finne de gode læringsressursene (via metadata, statistikk og rating-funksjonalitet)  
• Å enkelt få tilgang på mine favoritt-læringsressurser  
• Å gjenfinne læringsressurser basert på søk om f.eks. nivå (når i studieløpet), produksjonsår, hvor populær 

den er m. m 
• Å dele læringsressurser jeg har laget med andre 

 

Som institusjon ønsker vi... 

• Å øke mengden tilgjengelige læringsressurser av god kvalitet for å fremme læring ved egen institusjon 
• Å ha kontroll og oversikt over læringsmaterialet som utarbeides   
• Å ha god oversikt og gode søkemuligheter for å få til effektiv gjenbruk av læringsressurser  
• At dataene som legges inn skal kunne eksporteres til andre løsninger, som f.eks. LMS, andre LOR m.m. 
• At vi har en løsning som støtter metadatastandarder for deling av digitalt innhold som for eksempel 

Dublin Core 
• Å sikre opphavsrett for universitet slik at all bruk skjer etter avtale og med kreditering av forfatter.  
• Gode hjelpefunksjoner og påminnelser og en eller annen automatikk for “vasking” av innhold for å 

vurdere om det kan deles under åpne lisenser 
• At det skal være enkelt å måle bruk og at dette skal kunne danne grunnlaget for statistikk. (Da dette er en 

måte å vurdere læringsinnholdet, hvor mye som deles, hvor mye læringsobjektene blir brukt m.m.)  
• Å ha prosessmekanismer for å fremme utvikling av kvalitet for utvalgte læringsobjekter. Eksempler på 

dette kan være fagfellevurdering av objekter, kvalitetssikringsfunksjoner e.l. 
• Å kunne skille på om et læringsobjekt er skapt av studenter, skapt av lærere generelt eller er spesielt 

kvalitetssikret. 
• At det er integrasjoner til LMS 



   

 

 

 

• At det finnes integrasjoner til egne repositories for videoer og andre viktige lagringsplattformer  
• At FAIR-prinsippet følges - data skal være Findable, Accessible, Interoperable og Reusable  
• At det er pålogging via Feide (og evt. ID-Porten for etterutdanning) 
• Gunstig kost-nytteforhold og et hensiktsmessig driftskonsept 
• Å kunne ta i bruk et LOR enkelt og raskt (uten lang og dyr anskaffelsesprosess) 
• At vi har en løsning som støtter arkitekturprinsipper og nasjonale føringer fra DIFI og sektoren  
• At løsningen er universelt utformet og sjekk på at innholdet er universelt utformet.  
• At løsningen støtte WCAG2 
• At løsningen tilfredsstiller GDPR-kravene  

 

Som sektor ønsker vi... 

• At læringsinnhold skal kunne deles på tvers av institusjoner 

7 Løsningsalternativer 

7.1 Historisk utvikling av LOR i UH-sektoren 
UH-sektoren har i flere tiår hatt behov for å lagre læringsressurser og dette har tradisjonelt vært gjort i LMS-er som 
Itslearning og Fronter og på filområder hos det enkelte universitet og høyskole. Læringsressurser ble da lagret som 
enkeltstående filer som ikke var merket eller systematiserte. Det var samarbeid i sektoren, men det manglet 
systemer og arenaer for deling og læringsressurser ble derfor i liten grad systematisk delte. 

Universiteter og høyskoler må med jevne mellomrom gjennomføre anskaffelser av IT-løsninger som for eksempel 
LMS iht. lov om offentlige anskaffelser. Universiteter og høyskoler har tradisjonelt benyttet ulike LMSer og i 
situasjoner ved bytte av LMS har noen institusjoner opplevd en lock-in-situasjon, det vil si at de fikk ikke konvertert 
læringsressurser fra gammel til ny LMS. Mange læringsressurser har gått tapt i sektoren som følge av dette. 

Samtidig var det flere universiteter og høyskoler som rundt 2010-2011 begynte å se fordeler med å kunne dele 
læringsressurser med andre institusjoner i sektoren, uavhengig av hvilket LMS de benyttet. Enkelte universiteter så 
fordelene med å kunne lagre læringsressurser ett sted, men samtidig å kunne benytte læringsressursene inn i flere 
ulike LMS, blogger, websider og andre applikasjoner. Dette ville både redusere lock-in-problematikk ved bytte av 
systemer, hindre tap av data/læringsressurser ved bytte av systemer og gi potensiale for deling av læringsressurser 
på tvers av alle LMS (og andre systemer) som benyttes i sektoren. De ønsket derfor å skille LOR-et fra LMS (og 
andre systemer).  

Med bakgrunn i denne type problemstillinger startet utviklingen av DLR i 2012 i tråd med NTNUs krav til et LOR.  

Enkelte universiteter og høyskoler benytter i dag Canvas Commons som LOR. Canvas Commons er en del av 
Canvas-plattformen som ca. 70% av sektoren har tilgang til.  

Andre kommersielle løsninger, som f.eks. EQUELLA, har vært vurdert tatt i bruk av noen universiteter og høyskoler 
men er i liten eller ingen grad benyttet i dag. 

7.2 Utvelgelse av løsninger for vurdering 
Med utgangspunkt i oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet, de ulike målgruppenes behov for systemstøtte 
beskrevet tidligere i denne utredningen samt kjennskap til løsningsalternativer i markedet, er aktuelle 
løsningsalternativer vurderte: 

• DLR er vurdert da det er et LOR som er utviklet i sektoren.  
• Canvas Commons er vurdert siden ca. 70% av alle universiteter og høyskoler har tilgang til dette LOR-et 

gjennom avtalen med Instructure om Canvas som LMS.  



   

 

 

 

• Som eksempler på kommersielle eller frittstående løsninger, er MERLOT og openEQUELLA vurderte.  

7.3 DLR 
DLR er et LOR som er utviklet i sektoren og forvaltes av Unit.  

DLR har funksjonalitet for å dele og gjenfinne læringsressurser. DLR tilbyr internasjonal publisering av utvalgte 
ressurser ved å tildele DOI (Digital Objekt Identifier) fra DataCite, noe som åpner for at ressursen blir synlig i 
Google m.fl. Dermed blir synligheten av ressursen større og potensialet for gjenbruk blir i større grad realisert. 
Sitering av publisert materiale er viktig for merittering, og DOI er etablert for å understøtte at sitering blir enkelt og 
korrekt.  

DLR tilbyr integrasjoner med flere LMS (f.eks. Blackboard Learn, Canvas, itslearning og Open edX) for å fremvise 
ulike læringsressurser og med ulike løsninger for å lagre og opprette læringsressurser (f.eks. Mediasite, 23 Video, 
Microsoft Teams, Microsoft OneDrive). 

NTNU, OsloMet, BI og HVL har så langt valgt å bruke DLR. De har integrasjoner til Blackboard, Canvas og itslearning 
som LMS-er. Det er mulig for hele sektoren å ta i bruk DLR og flere universiteter og høyskoler har vurdert dette 
lenge. Et konsortium for DLR er etablert. Det er også etablert en arbeidsgruppe som har gjennomført flere møter 
for å koordinere institusjonens ønsker om videre utvikling for å understøtte nødvendige roller som Redaktør, 
Administrator, Kvalitetssikrer og Teknisk brukerstøtte m.m. 

7.4 Canvas Commons 
Canvas Commons ble lansert i 2015 og er en integrert del av læringsplattformen Canvas. Canvas Commons er 
allerede tilgjengelig for de universiteter og høyskoler som har tatt i bruk Canvas som LMS. 

Commons er et læringsobjektlager som tillater lærer å finne, se, dele, favorittmerke, importere og oppdatere 
ressurser. Dette er et digitalt bibliotek med undervisningsinnhold som tillater Canvas-brukere å dele lærings-
ressurser med andre brukere, samt overføre læringsressurser til Canvas-kursene. Det er nå også mulig å 
administrere godkjenning av innhold. Man kan bygge kurs fra bunn av med relevant innhold delt av andre Canvas-
brukere og skape et navn for seg selv og sin institusjon som fagekspert på et område. 

Tjenesten er løst koblet til Canvas og tilknyttes via et LTI-grensesnitt men er så langt bare tilgjengelig for Canvas, 
Moodle og noen få mindre aktuelle LMS. 

7.5 Andre løsninger 
Det finnes et svært begrenset antall kommersielle produkter og tjenester som kan være aktuelle kandidater. 
Arbeidsgruppen har sammen med testgruppen og referansegruppen søkt å kartlegge aktuelle alternativer. 

Som et eksempel på et kommersielt tilgjengelig alternativ valgte vi først å se på MERLOT som er etablert av 
California State University men som nå forvaltes i et Partner Consortium. Produktet har etter en nylig visuell 
oppgradering gjenoppstått som et interessant alternativ.  

Et av de mer anerkjente LOR har gjennom mange år vært EQUELLA fra Pearson, som har vært utprøvd av UiT og 
UiA. I oktober 2017 valgte Pearson å ikke inngå nye kontrakter, men kunngjorde sammen med Apereo Foundation 
et partnerskap rundt å tilby EQUELLA som Open Source under navnet openEQUELLA. 

Blackboard Open Content (tidligere xpLOR) er et frittstående LOR som kan leveres tett integrert med Blackboard 
Learn. Ifølge leverandøren skal produktet fases ut. Tilsvarende finnes Brightspace Learning Repository som også er 
et LOR som er tett integrert med LMS-et Desire2Learn. Denne løsningen er ikke vurdert nærmere i denne 
utredningen på grunn av den tette tilknytningen til LMS-et. Det vil ikke være ønskelig å anskaffe et LOR som i 
praksis kan oppleves som å dra med seg deler av det tilhørende LMS-et. 

OER Commons er en kuratert samling av mer enn 30 000 åpne læringsressurser som skal kunne brukes uten altfor 
mange begrensninger med CC- eller GNU-lisensbetingelser. Det oppfyller ikke våre krav om å avgrense deling på 
ulike nivåer (emne, institusjon, osv.). 



   

 

 

 

DSpace er også nevnt som et alternativ men har ikke en tilstrekkelig funksjonalitet som et LOR. DLR var i 
utgangspunktet laget som et påbygg til DSpace, men DSpace ble etterhvert erstattet fordi en opplevde at 
løsningen skalerte dårlig. 

Utover dette finnes det en del mindre kjente amerikanske aktører med nisjeprodukter typisk rettet mot andre 
markeder enn høyere utdanning (typisk rettet mot bedriftsintern opplæring). 

8 Vurdering av løsningsalternativer 
De ulike målgruppenes behov for LOR og andre prinsippielle spørsmål knyttet til løsningene er gruppert, og danner 
disse vurderingskriteriene: 

1. At løsningen er tilgjengelig for hele sektoren 
2. Funksjonelle behov og brukervennlighet: 

a. Basis funksjonelle behov 
b. Tilrettelegging for god delingskultur og enkel og god håndtering av opphavsrettslige 

problemstillinger 
c. Merking og måling 

3. Tekniske og regulatoriske krav og krav til integrasjoner 
4. Drift- og utviklingskonsept 
5. Økonomi 

8.1 At løsningen er tilgjengelig for hele sektoren 
Kunnskapsdepartementet ber om en utredning av nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser på tvers 
av utdanningsinstitusjoner. 
 
På dette punktet skiller løsningene seg vesentlig fra hverandre: 

• DLR er tilgjengelig for hele sektoren og kan i økende grad bli tatt i bruk i sektoren. NTNU, OsloMet, BI og 
HVL har så langt valgt å bruke DLR. 

• openEQUELLA vil også kunne gjøres tilgjengelig for hele sektoren, men brukes ikke av noen norske 
universiteter eller høyskoler i dag. Dette alternativet krever at det opprettes en norsk installasjon med 
tilhørende driftsorganisasjon. 

• MERLOT en tjeneste som er tilgjengelig for hele sektoren, men brukes ikke av noen norske universiteter 
eller høyskoler i dag. 

• LMS-et Canvas finnes i kommersiell utgave og en Open Source-utgave. Rundt 70% av sektoren benytter 
den kommersielle utgaven av Canvas med Instructure som leverandør. Disse brukerne vil også ha fri 
tilgang til Canvas Commons. Canvas Commons åpner ikke for søk og gjenfinning for institusjoner som ikke 
bruker Canvas levert av Instructure. Det er derfor ikke tilgjengelig for de resterende 30% av sektoren som 
enten bruker et annet LMS eller benytter Open Source-utgaven av Canvas. Dette gjelder blant annet 
NTNU, BI og UiB. Selv om Canvas brukes av mange i sektoren i dag, så er Canvas Commons lite brukt til nå. 

8.2 Oppsummering av vurdering av kriteriet «At løsningen er tilgjengelig for hele sektoren» 
DLR, openEQUELLA og MERLOT tilfredsstiller kravet om å være tilgjengelig for hele sektoren, Canvas Commons gjør 
det ikke: 
 

 
 

Vurderingskriterie DLR Canvas Commons openEQUELLA Merlot
At løsningen er tilgjengelig for hele sektoren



   

 

 

 

8.3 Vurdering av funksjonelle behov og brukervennlighet 
DLR, Canvas Commons og MERLOT er vurdert gjennom test og vurderinger. openEQUELLA er ikke testet (bare 
vurdert) da den må installeres (lokalt) og ikke er en skyløsning som det har vært mulig å teste på nett. 

Selv om openEQUELLA ikke er testet av testgruppen i dette arbeidet, er det grunn til å tro at en så moden løsning 
som EQUELLA har generelt god funksjonalitet. Erfaringen fra universiteter som har testet denne løsningen 
tidligere, er at det ikke hovedsakelig var løsningen i seg selv som manglet funksjonalitet, men at det var 
problemstillinger rundt delingskultur, støtteapparat m.m. som var de største utfordringene. Etter utprøving hos 
UiT i 20142, ble denne oppsummeringen gitt: «Det er åpenbart at EQUELLA er et solid og fleksibelt system som er 
dedikert for kategorisering og klassifisering, lagring og gjenfinning av LO. Systemet kan enkelt tilpasses ulike 
behov». 

8.3.1 Basis funksjonelle behov  
Læreres behov knyttet til lagring, deling og gjenfinning av læringsressurser er beskrevet i kapittel 6. Av de 
opplistede behovene er følgende klassifisert som basis funksjonelle behov og vurderte i dette kapitlet: 

• Å kunne lagre, gjenfinne, oppdatere og slette ressursene der de er   
• Å få tilgang til godt læringsinnhold i ulike formater som jeg selv og/eller andre har utarbeidet   
• Å enkelt kunne søke om og finne frem til aktuelt læringsinnhold   
• Å ha et sted hvor jeg enkelt kan lagre og gjenfinne digitalt læringsinnhold   
• At digitale læringsobjekter lagres ett sted, og brukes mange steder.  
• Å ha lagringssteder som er varige og som inviterer til å lagre originalen på fellesressurser heller enn å 

lagre på egen PC   
• Å ha god versjonskontroll på læringsobjekter   
• Å forbedre innhold i læringsobjekter (blant annet gjennom å samarbeide og diskutere digitalt med 

kollegaer)   
• Å enkelt finne de gode læringsressursene (via metadata, statistikk og rating-funksjonalitet)    
• Å enkelt få tilgang på mine favoritt-læringsressurser    

DLR og Canvas Commons tilfredsstiller de fleste av disse behovene i stor grad. MERLOT tilfredsstiller ikke flere 
viktige krav da mye av innholdet er kun lenker og lagret andre steder og derfor ikke mulig å lagre, endre, forbedre, 
ha versjonskontroll på m.m. openEQUELLA antas å oppfylle kravene i stor grad, da det er en moden løsning. 

Studenters behov knyttet til lagring, deling og gjenfinning av læringsressurser er beskrevet i kapittel 6. Av de 
opplistede behovene er følgende klassifisert som basis funksjonelle behov og vurdert i dette kapitlet: 

• Å ha god oversikt og gode søkemuligheter for å få til effektiv gjenfinning av læringsressurser 
• Å ha god oversikt og gode søkemuligheter for å få til effektiv gjenfinning av læringsressurser  
• Å enkelt finne de gode læringsressursene (via metadata, statistikk og rating-funksjonalitet)  
• Å enkelt få tilgang på mine favoritt-læringsressurser  
• Å gjenfinne læringsressurser basert på søk om f.eks. tema/innhold, nivå (når i studieløpet), produksjonsår, 

hvor populær den er m. m 
• Å kunne velge språkene norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk. Det må være mulighet til å avgrense til å 

bare finne norsk innhold.  
• Å dele gode læringsressurser jeg har laget (mine favoritter) 
• Å opprette spillelister til eget bruk og dele disse med medstudenter 

DLR og Canvas Commons tilfredsstiller disse behovene i stor grad. MERLOT tilfredsstiller ikke kravet om norsk 
språk. openEQUELLA antas å oppfylle kravene i stor grad (moden løsning). 

                                                             
2 http://site.uit.no/ergonett/files/2017/01/Evaluering-EQUELLA-29062015.pdf 



   

 

 

 

Institusjoners behov knyttet til lagring, deling og gjenfinning av læringsressurser er beskrevet i kapittel 6. Av de 
opplistede behovene er følgende klassifisert som basis funksjonelle behov og vurderte i dette kapitlet: 

• Å ha kontroll og oversikt over læringsmaterialet som utarbeides   
• Å ha god oversikt og gode søkemuligheter for å få til effektiv gjenbruk av læringsressurser   

DLR og Canvas Commons tilfredsstiller disse behovene i stor grad. Canvas Commons er tett integrert med Canvas 
LMS og vurderes som meget god for å dele læringsressurser laget i Canvas.  

openEQUELLA antas å oppfylle kravene i stor grad.  

MERLOT tilfredsstiller ikke kravet om kontroll over læringsmaterialet da mye av innholdet er kun lenker og lagret 
andre steder og derfor ikke mulig å lagre, endre, forbedre, ha versjonskontroll på m.m. MERLOT oppleves som 
stort og komplisert og har mye funksjonalitet som ligger utenfor scopet av denne utredningen. Samtidig oppleves 
det som om løsningen har for dårlig spisset funksjonalitet på det vi spesifikt etterspør i et LOR – lagring og 
gjenfinning.  

8.3.2 Tilrettelegging for god delingskultur 
Følgende vurderinger er gjort ang. tilrettelegging for god delingskultur: 

For å legge til rette for delingskultur er det ønskelig med systemstøtte for automatisk “skanning” av opphavs-
rettslige forhold (spesielt aktuelt for mediefiler) og gode hjelpefunksjoner og påminnelser ang. deling og 
opphavsrett i løsningen.   

Ingen av leverandørene leverer direkte på dette kravet i dag. Det forventes at det vil være mulig/enkelt for flere 
løsninger å få til enkel skanning på om det er opphavsrettsmerket eller ikke. Dette forventes å være mest aktuelt 
for DLR hvor sektoren har kontroll på videre utvikling av løsningen. Det kan også være et alternativ å løse dette 
gjennom å kjøpe plug-ins til løsningen. Mer avansert scanning av opphavsrettslige forhold av innholdet i filer, 
forventes å være vanskelig å løse for alle løsningene.  

En løsning for deling av læringsressurser må gjøre det mulig å velge hvilken lisens man vil dele materialet under. 
Det må også være mulig for den som skal finne og bruke materiale i plattformen å innsnevre søk eller sortere 
søkeresultater etter lisenstype. Det må være mulig for hver enkelt institusjon å velge et avgrenset sett av lisenser 
for deling av læringsressurser utviklet av deres ansatte. Løsningen for deling av læringsressurser må kunne 
konfigurere inn et sett av supplerende lisenser, i tillegg til Creative Commons.   

Løsningen for deling av læringsressurser må også gi støtte for å angi domene for deling (hvem deler du med og på 
hvilke vilkår). Det kan f.eks. være  

1. Meg selv  
2. Emnet/studentgruppen min  
3. Min institusjon  
4. Alle institusjoner i Norge  
5. Åpent  

Løsningen må ha mulighet til å velge et avgrenset sett av disse på hver enkelt institusjon, basert på institusjonens 
policy på feltet og støtte standarder for deling av digitalt innhold. Lisensen regulerer hvordan læringsobjektet kan 
deles videre. Domene regulerer hvem løsningen gjør læringsobjektet synlig for. Løsningen må sikre opphavsrett for 
ansatte og universitet (avhengig av lokale avtaler) slik at all bruk skjer etter avtale og med kreditering av forfatter.  

Det må ikke være noen motsetning mellom det å lagre på en søkbar måte og det å beholde rettigheter. Det kan 
f.eks. være snakk om å vise metadata men ikke innhold ved søk.  

Testgruppen og arbeidsgruppens vurdering på punktene om lisenser og domener:  
DLR anses som å dekke kravet i størst grad. I Canvas Commons er det ikke mulig å legge inn lokale lisenser. Det 
anses også som mer fleksibelt og enklere å gjøre små endringer i DLR. Kravene beskrevet over (og som løsningene 



   

 

 

 

ikke oppfyller fult ut i dag) antas å være relativt enkle å endre i løsningene. For DLR kan endringen gjøres når 
universiteter og høyskoler i Norge er enig om hvilke lisenser og domener som skal benyttes. For Canvas Commons 
vil institusjoner i Norge være mer avhengig av om endringen er ønsket som endring i standardfunksjonaliteten for 
løsningen.   

I Canvas Commons er “Beskyttet av opphavsrett” standardvalg. Det forventes at mange kommer til å velge 
det og dermed i praksis dele lite.  

8.3.3 Merking og måling  
Når det gjelder merking og måling av bruk av læringsressurser så er bakgrunnen for vurderingen at for at lærings-
ressursene skal være gjenfinnbare, må produsenten merke dem med metadata på en konsistent måte. Det finnes 
standarder for dette, f.eks. IMS3. Den norske standarden NORLOM4 er utgått og erstattet av NS 4180 – Metadata 
for læringsressurser. Denne standarden dekker kun grunnopplæringen, men er for tiden under revisjon.  

Arbeidet med merking av læringsressurser må gjøres knyttet til hver enkelt ressurs. Løsningen må derfor være 
svært brukervennlig knyttet til merking av læringsressurser, f.eks. har lærer og institusjon behov for å 

• merke og gjenfinne læringsressurser med aktuelle metadata som f.eks. tema/innhold, nivå på ressursen 
(når i studieløpet), produksjonsår, hvor populær den er, når er den brukt, når er den oppdatert, m. m.   

• ha et sett med metadatafelt som læreren kan velge blant og som er individuelt tilpasset etter hvilke 
interesser hver enkelt bruker har lagt inn. 

• automatisk fylle ut metadata, evt. gjennom uthenting av data gjennom integrasjoner 
• ha muligheter for å ta i bruk AI for best mulig automatisk merking.  
• gjøre det enkelt å måle bruk (hvor mye som deles, hvor mye læringsobjektene blir brukt m.m.) 
• ha prosessmekanismer for å fremme utvikling av kvalitet for utvalgte læringsobjekter. Eksempler på dette 

kan være fagfellevurdering av objekter, kvalitetssikringsfunksjoner e.l. 
• kunne skille på om et læringsobjekt er skapt av studenter, skapt av lærere generelt eller er spesielt 

kvalitetssikret. 
DLR og Canvas Commons tilfredsstiller disse behovene i relativt stor grad. MERLOT har gode funksjoner for 
fagfellevurdering, merking og rating av læringsressurser og prosesser for vurderinger i fagpaneler. 

Når det gjelder ønsket om muligheter for å ta i bruk AI for best mulig automatisk merking, så er det sannsynligvis 
noe som ligger noe frem i tid for alle løsningene som er vurderte. En kvalitetssikringsrolle er viktig både frem til 
evt. AI-løsninger kommer på plass, men også etterpå. Dette er en viktig rolle for å bygge tillit til kvaliteten på 
innholdet og for å skape tilhørighet og motivasjon hos de som skal dele. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 9.5. 

8.3.4 Oppsummering av vurdering av funksjonalitet og brukervennlighet 
DLR og openEQUELLA tilfredstiller en stor del av kravene.   

Canvas vurderes som å tilfredstille kravet om å tilrettelegge for deling i mindre grad enn det DLR og openEQUELLA 
gjør. 

MERLOT tilfredstiller ikke enkelte viktige krav. 
 

 
 

                                                             
3 https://www.imsglobal.org/metadata/index.html 
4 http://www.ituarkiv.no/nssl/1208955135.84/1208955456.38.html 



   

 

 

 

8.4 Tekniske og regulatoriske krav og krav til integrasjoner 

8.4.1 Skyløsning 
Arbeidsgruppen mener at en må legge til grunn at et nasjonalt LOR bør være realisert som en skyløsning 
fortrinnsvis levert av en tredjepart. En skyløsning vil gi fleksibilitet og skalere bedre enn klassiske løsninger ved 
endrede behov. Dette er i tråd med prinsipper i handlingsplanen for digitalisering i UH-sektoren: “Sky først: Når det 
ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester gir den mest hensiktsmessige og 
kostnadseffektive løsningen, bør sektoren velge slike tjenester.” 

Skybegrepet kan favne alt fra tradisjonelle løsninger løftet ut i sky (IaaS) til løsninger som bygger på et rammeverk 
for å oppnå mer automatisk skalerende og fleksible løsninger (PaaS og lignende). 

Når det gjelder aktuelle løsninger for LOR, er Canvas Commons og MERLOT sky-løsninger levert av en tredjepart 
som har ansvaret for at løsningen leverer stabilt og skalerer. 

DLR er realisert som mikrotjenester og kjører som en automatisk skalerende skyløsning hos Amazon men driftes av 
Unit.  

openEQUELLA er teknologisk en mer tradisjonell on-premise-løsning som så langt ikke synes å være tilbudt som en 
skyløsning av en tredjepart og som heller ikke synes å være realisert som mikrotjenester. 

8.4.2 Andre tekniske og regulatoriske krav 
Med tekniske krav mener vi for eksempel at det er pålogging via Feide, at løsningen støtter arkitekturprinsipper og 
nasjonale føringer fra Difi og sektoren, at løsningen er universelt utformet og støtter WCAG2, at den tilfredsstiller 
GDPR-krav og at FAIR-prinsippet følges - data skal være Findable, Accessible, Interoperable og Reusable. 

Canvas Commons og DLR har allerede Feide-pålogging på plass mens dette antas å måtte utvikles for 
openEQUELLA og MERLOT. For de resterende kravene er vurderingen at alle produkter kan ha mangler selv om 
mye er på plass. Forskjellen er at med Canvas Commons og MERLOT så ligger ansvaret for å fjerne mangler hos 
leverandøren, men for DLR og openEQUELLA vil ansvaret bli liggende hos sektoren. 

8.4.3 Krav til integrasjoner 
Her er det vurdert om det er mulig å eksportere data fra løsningen og dermed mulig å unngå lock-in til en løsning 
og om det er enkelt å integrere løsningen med andre løsninger som universiteter og høyskoler benytter.  
 
DLR er et frittstående produkt som kan integreres med nye LMS og øvrige innholdsløsninger ved et løsningsskifte. 
DLR er allerede godt integrert med Canvas, Blackboard, itslearning og Open edX. Det vurderes som enkelt å utvikle 
funksjoner for datauthenting fra DLR ved behov.  
 
Når det gjelder Canvas Commons så har arbeidsgruppen fått skriftlig tilbakemelding fra leverandøren Instructure 
om at Canvas Commons kan eksportere data som Common Cartridge-filer og dermed importere det til andre 
løsninger. Selv om det ikke er mulig å få full tilgang til brukergrensesnittet i Canvas Commons fra andre LMS enn 
Canvas, vil det være mulig å utvikle integrasjoner for å overføre utvalgte data ved å bruke de godt utviklede 
programgrensesnitt (API) som Canvas Commons tilbyr. 

openEQUELLA har integrasjoner til Canvas, Blackboard, Mediasite m.fl. og har grensesnitt (API) for import av data 
mens arbeidsgruppen ikke har klart å avdekke hvor gode eksportfunksjoner som finnes. 

MERLOT har integrasjoner til Canvas, Blackboard m.fl. og har grensesnitt (API) for import av data mens 
arbeidsgruppen ikke har klart å avdekke hvor gode eksportfunksjoner som finnes. 

8.4.4 Oppsummering av tekniske og regulatoriske krav og krav til integrasjoner 
DLR og openEQUELLA tilfredstiller en stor del av kravene. Canvas Commons tilfredstiller kravene om integrasjoner i 
mindre grad. MERLOT tilfredsstiller mange av kravene men må integreres med eksterne løsninger for å ivareta 



   

 

 

 

lagring av læringsressursene. 
 

 
 

8.5 Drift og videreutvikling 
DLR er egenutviklet i statlig egenregi og sektoren har dermed kontroll med videre utvikling av løsningen. Dette 
innebærer derfor lavere risiko for at andre beslutter løsningen nedlagt/utfaset. DLR gjør også at man unngår 
ressursbruk og kostnader ved jevnlige anskaffelsesprosesser. Ulempen med en egenutviklet løsning er at en ikke 
får bidrag fra andre til å utvikle nødvendig funksjonalitet og må selv stå for selve driften selv om løsningen kjører i 
sky. DLR er allerede tatt i bruk av flere store universiteter og det vil kreve minst endring i sektoren som helhet å 
fortsette utrullingen av DLR, sammenlignet med å innføre en ny løsning. 

Canvas Commons inngår i LMS-et som leveres som en ren skyløsning av Instructure som også bekoster og har 
ansvaret for all videreutvikling. Tilleggsfunksjonalitet og integrasjoner må bestilles hos Instructure og det kan være 
krevende å få prioritet hvis det ikke anses som viktig generisk funksjonalitet. En må også betale Instructure for drift 
av spesialtilpasninger. 

openEQUELLA er en open source-løsning som utvikles i et fellesskap som har tatt over etter at Pearson ga fra seg 
ansvaret for produktet. En Open Source-løsning kan i utgangspunktet være å foretrekke framfor en egenutviklet 
løsning. Dette fellesskapet er imidlertid nylig startet opp og det er foreløpig vanskelig å vite hvilken kraft 
fellesskapet vil ha til å videreutvikle produktet og om dette er levedyktig på sikt. Så langt synes de kommersielle 
satsningene rundt openEQUELLA å være knyttet til å tilby støttende tjenester til kunder som selv vil drifte 
produktet. Som en open-source-løsning har selvsagt norsk UH-sektor muligheten til selv å bekoste videre utvikling 
av produktet som del av fellesskapet. openEQUELLA ble laget for å installeres lokalt og vil kreve at Unit eller et av 
universitetene tar ansvar for drift av løsningen. 

merlot.org er skyløsning som driftes av en organisasjon MERLOT og løsningen videreutvikles gjennom et 
konsortium med mange medlemmer. Det er uklart i hvilken grad vår sektor i tilstrekkelig grad kan påvirke videre 
utvikling av løsningen som har viktige mangler. 

8.5.1 Oppsummering av vurderinger knyttet til «drift og videreutvikling» 
Canvas Commons og MERLOT har et tilfredstillende driftskonsept ved at de leveres av en tredjepart i form av en 
skyløsning. DLR og openEQUELLA må begge driftes av Unit (eller en annen UH-institusjon) på vegne av sektoren. 
DLR har en mer moderne skyarkitektur enn openEQUELLA og ventes derfor å skalere enklere. 

Videreutvikling av Canvas Commons og MERLOT for å ivareta våre behov vil kunne være mer komplisert enn for 
DLR og openEQUELLA hvor sektoren kan bekoste og gjennomføre endringer i tråd med våre behov. 

De alternative løsningene har hver sine styrker og svakheter knyttet til drift og videreutvikling, men oppsummert 
har alle løsningene har tilfredstillende systemer for drift og videreutvikling. 
 

 
 

Vurderingskriterie DLR Canvas Commons openEQUELLA Merlot
Tekniske og regulatoriske krav og krav til integrasjoner

Vurderingskriterie DLR Canvas Commons openEQUELLA Merlot
Drift- og videreutvikling



   

 

 

 

8.6 Kostnadsvurderinger 

8.6.1 Kostnader for den enkelte institusjon 
Canvas Commons er i utgangspunktet gratis i bruk (inkludert i avtalen om Canvas som LMS) for institusjoner som 
har Canvas-lisens (70% av sektoren). Det er ikke mulig å bruke for resterende 30% av sektoren. Manglende 
funksjonalitet eller integrasjoner må bekostes av sektoren. 

For DLR er prismodellen pr. i dag at alle institusjoner betaler 95 000 kr som engangssum når de tar DLR i bruk. 
Deretter betaler små institusjoner 100 000 NOK årlig og store institusjoner 200 000 årlig for drift av løsningen. 

openEQUELLA er i utgangspunktet gratis å laste ned, men det må etableres et driftsopplegg i regi av sektoren og 
eventuelt manglende funksjonalitet må bekostes av sektoren. Innenfor rammene av denne enkle utredningen har 
det ikke vært mulig å fastslå omfanget av slike kostnader men arbeidsgruppen antar kostnadene for bruker-
institusjonene vil være i samme størrelsesorden som for DLR. 

For MERLOT har ikke vært mulig å innhente relevante priser innenfor rammene av denne enkle utredningen. 

8.6.2 Kostnader for videreutvikling av løsning 
DLR har basisfunksjonalitet på plass. Det er imidlertid registrert ønsker om endringer og ny funksjonalitet. I tillegg 
forventes det at ønsker om videreutvikling vil øke i takt med at nye institusjoner tar løsningen i bruk. Det forventes 
derfor at det i en femårsperiode vil være behov for 5-10 MNOK til å videreutvikle løsningen for å få den opp på 
“ønsket nivå”. Dette dekker ressurser til vurdering av brukerbehov, kravspesifisering, utvikling, test og teamledelse 
av utviklingsteam. Hvilket ambisjonsnivå man setter, vil avgjøre detaljert investeringsbehov. 

Det kan være fornuftig å starte med et relativt lavt nivå av videreutvikling, de første årene. Dette er både fordi nye 
brukerbehov dukker opp etter hvert som nye institusjoner tar det i bruk og fordi det kan være hensiktsmessig for 
nye brukere å ha en enkel løsning å forholde seg til i starten. Etter hvert som brukerne håndterer basis 
funksjonalitet godt, kan nye, mer avanserte funksjoner legges til. 

For Canvas Commons forventes det å være behov for å få gjort tilpasninger (i størrelsesorden noen hundre tusen). 
Det forventes også at det vil være noe driftskostnader knyttet til spesialtilpasninger levert av Instructure. Siden 
standardløsningen er en del av Canvaslisensen for de universiteter og høyskoler som har den, forventes 
kostnadene knyttet til Canvas Commons å være betydelig lavere enn for andre alternativer. 

For openEQUELLA forventes det å være behov for å få gjort tilpasninger og utvikle manglende integrasjoner m.m. 
Driftskostnader er forventet å være i samme størrelsesorden som for DLR. 

I tillegg til kostnaden for selve løsningen må også kostnader med å gjennomføre anskaffelsen hensyntas, hvis andre 
løsninger enn DLR eller Canvas Commons velges. Basert på erfaringstall fra tidligere anskaffelser i sektoren, 
forventes det å kunne være snakk om ca. 1 MNOK. 

8.6.3 Kostnader for innføring av løsning 
Uansett valg av løsning, vil det være betydelige kostnader med innføringsprosjektet. Tilrettelegging for god 
delingskultur, tilrettelegging for enkel og god håndtering av opphavsrettslige problemstillinger og et godt 
innføringsprosjekt med god opplæring og med endringsledelse som et sentralt element er beskrevet som de 
viktigste suksesskriteriene for at en nasjonal LOR på tvers av utdanningsinstitusjoner skal tas i bruk. Dette krever 
ressurser til prosjektledelse og endringsledelse for innføringsprosjekt, opplæring, utarbeidelse rutiner og policyer, 
informasjonsmateriell, brukerdokumentasjon, veiledninger, gevinstrealisering med mer, i et sentralt prosjekt for 
sektoren. Kostnaden for innføring av løsning i sektoren forventes å være relativt lik, uavhengig av løsning og er 
grovt estimert til 3-5 MNOK pr. år og avtagende ved flere års varighet. I tillegg kommer kostnader for lokal 
organisering av den delen av arbeidet som må gjøres på hver institusjon.  

Det er viktig å legge nok ressurser i innføring av løsningen. Erfaring fra innføring av andre løsninger i sektoren og 
erfaringen med innføring av LOR i andre land er at dette er et av de viktigste suksesskriteriene for å sikre at 
løsningen tas i bruk. 



   

 

 

 

8.6.4 Oppsummering av kostnadsvurderinger 
Canvas Commons forventes å være klart rimeligere enn DLR og openEQUELLA som anses å være sammenlignbare 
med hensyn til kostnader. MERLOT er ikke vurdert. 
 

 
 

8.7 Anbefaling av løsning  
Oppsummering av vurderingene: 

 
 
Ettersom Canvas Commons viser seg å ikke kunne være tilgjengelig for hele sektoren og MERLOT ikke tilfredsstiller 
viktige funksjonelle krav, synes det reelle valget å stå mellom DLR og openEQUELLA for et felles nasjonalt LOR. 

openEQUELLA er en Open Source-løsning som utvikles i et fellesskap som har tatt over etter at Pearson ga fra seg 
ansvaret for produktet EQUELLA. En Open Source-løsning kan i utgangspunktet være å foretrekke framfor en 
egenutviklet løsning. Dette fellesskapet er imidlertid nylig startet opp og det er foreløpig vanskelig å vite hvilken 
kraft fellesskapet vil ha til å videreutvikle produktet og om dette er levedyktig på sikt. openEQUELLA er laget for å 
installeres lokalt og vil kreve at Unit eller ett av universitetene tar ansvar for drift av løsningen. 

DLR er allerede tilgjengelig for hele sektoren og blir i økende grad tatt i bruk ved lærestedene. DLR vurderes å ha 
grunnleggende funksjonalitet og brukervennlighet på plass og er godt integrert med andre løsninger i sektoren 
som Canvas, Blackboard, itslearning og Open edX. Sektoren har kontroll over videreutvikling av DLR. Hvis det finnes 
vilje og penger i sektoren, kan sektoren få utviklet det de ønsker. I en nylig utført utredning som Unit har utført på 
bestilling fra Kunnskapsdepartementet, ble det anbefalt å ha felles kjerne for DLR og det foreslåtte nasjonale 
vitenarkivet5 (kap. 8.7). 

I tilfelle vitenarkivet realiseres som foreslått, vurderes DLR som det klart beste alternativet for et felles nasjonal 
LOR. Ved å tenke helhetlig for lærere, forskere og studenter, og ved å bruke en felles plattform som har like måter 
for registrering og merking av ressurser, kan det bli enklere for lærere, forskere og studenter å gjenfinne både 
læringsressurser, vitenskapelig materiale og forskningsdata. En felles løsning gir også bedre muligheter for å 
generere felles rapporter på ulike nivå.  

I tilfelle vitenarkivet ikke realiseres som foreslått, er valget mellom DLR og openEQUELLA mindre åpenbart. 
Usikkerheten om gevinsten av det nye openEQUELLA-fellesskapet veiet opp mot at dette vil være helt ukjent 
kildekode for sektorens utviklere og at dette anses som en dårligere skytilpasset løsning enn DLR, peker i retning av 
at DLR kan representere lavere risiko også uten samordning med et eventuelt vitenarkiv. At viktige institusjoner 
som NTNU, OsloMet, BI og HVL allerede har valgt å benytte DLR anses også å styrke dette alternativet. 

På dette grunnlaget anbefaler arbeidsgruppen at et nasjonalt LOR tar utgangspunkt i DLR.  

                                                             
5 Unit: Nasjonalt vitenarkiv, https://www.unit.no/prosjekter/nasjonalt-vitenarkiv 
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Funksjonelle behov og brukervennlighet
Tekniske og regulatoriske krav og krav til integrasjoner
Drift- og videreutvikling
Økonomi



   

 

 

 

Selv om Canvas Commons ikke er et alternativ som en felles nasjonal løsning, kan universiteter og høyskoler likevel 
ønske å bruke løsningen, eventuelt som et supplement til et nasjonalt LOR. Dette krever i så fall en integrasjon ved 
hjelp av Canvas Commons API mellom valgt LOR og Canvas Commons for å kunne overføre utvalgte data.  

9 Forutsetninger for en vellykket innføring av løsningen 

9.1 Lærdommer fra lignende prosjekter 

9.1.1 Storbritannia 
Storbritannia hadde den eneste nasjonale løsningen rettet mot høyere utdanning vi har funnet, Jorum, som ble 
opprettet i 2002. Det ble lagt ned i 2016. LOR-et var integrert med flere viktige LMS-er. 

Jisc Store (https://store.jisc.ac.uk) har tatt over for Jorum. Overgangen skjedde fordi teknologien bak Jorum var 
blitt gammel, og det samme gjaldt en god del av læringsressursene. Arbeidsgruppen har etterspurt mer 
informasjon fra Jisc om deres erfaringer med Jorum men vi har ikke mottatt noen nærmere beskrivelse av dette. 

Jisc Store er en samling åpne og kommersielle apper og ressurser for undervisning og læring. Ressursene er merket 
med lisens og evt. pris. Brukere kan bla eller søke i ressursene og finne de beste og mest relevante resursene 
gjennom omtaler og bedømmelser fra andre brukere. Både forlag og lærere kan dele læringsressurser. Ressurser 
kan inkluderes gjennom en lenke eller lastes opp.   

Fra arbeidet med Jorum og Jisc Store kan vi lære:  

• Stordata om bruk av digitale læringsressurser kan gi innspill til styring både nasjonalt og på institusjonene 
• Teknisk integrasjon med LMS-er gir økt brukervennlighet og dermed større utbredelse 
• Det er viktig å velge en teknologisk løsning som er tidsmessig og kan videreutvikles, så den ikke blir 

utdatert   
• Redaksjonelt arbeid er viktig for å sørge for at ressursene som presenteres ikke er utdaterte og dermed 

trekker ned kvaliteten på samlingen  
• Det gir ekstra kvalitet til LOR-et om brukerne kan legge inn omtaler eller tilbakemelding i form av likes 

eller stjerner, slik at ressursene kan sorteres etter opplevd kvalitet 

9.1.2 Danmark 
Materialeplatform (https://materialeplatform.emu.dk) er en katalog som gjør det enkelt for lærere, studenter og 
elever å finne de læringsressursene de trenger. Den inneholder beskrivelser av alle typer læringsmaterialer til 
dansk utdanningssektor, skjønt i dag primært fra kommersielle leverandører, ettersom de ikke har lyktes i å få 
tilstrekkelig volum og kvalitet på ressurser som deles fra lærer til lærer. Den inneholder kun metadata, ingen 
ressurser. Denne tjenesten retter seg ikke til høyere utdanning. Noen lærdommer er allikevel relevante i vår 
sammenheng:  

Styrelsen for It og Læring, som har utviklet og drifter Materialeplatform, råder oss til å tenke igjennom hva som er 
våre viktigste målsetninger, for ulike målsetninger har ulike suksesskriterier og risikofaktorer: 

• Flere digitale læremidler 
• Bedre delingskultur 
• Spare ressurser gjennom økt gjenbruk 
• Kvalitetsløft for digitale læringsressurser 
• Inspirasjon til bedre nettstøttet undervisning 
• Inspirasjon til mer og bredere samarbeid om undervisningsutvikling 



   

 

 

 

9.2  Tilrettelegging for god delingskultur 
Hovedmålsettingen med et nasjonalt LOR er å sikre deling og gjenbruk av læringsressurser på tvers av institusjoner 
og fagmiljøer. For eksempel kan en læringsressurs om Darwin utviklet i biologifaget være nyttig også i undervisning 
i idehistorie. Slik hindrer man dobbeltarbeid, sparer penger og personalressurser og inspirerer til samarbeid 
utenfor kretsen av nære kolleger. Et slikt samarbeid kan være en viktig faktor for innovasjon og kvalitet i 
undervisningen. Registrering av læringsressurser i LOR-et innebærer et lite stykke arbeid for læreren. Men hun 
eller han får også noe tilbake: deltakelse i et nasjonalt fellesskap av undervisningsutviklere, anerkjennelsen ved å 
dele noe andre trenger og bruker, og muligheten til å finne fagfeller og samarbeidspartnere utenfor eget fagmiljø. 

9.2.1 LOR som fellesskap 
Vellykket bruk av LOR forutsetter at den enkelte lærer velger å dele det læringsinnholdet han/hun har produsert. 
Ifølge studien Community Dimensions of Learning Object Repositories (Margaryan, Littlejohn og Nicon 20066), er 
det gode grunner til å anta at forhold som avgjør suksessen til et LOR henger sammen med forhold i de 
fellesskapene det betjener. Ifølge studien er disse forholdene: 

• fellesskapets størrelse 
• den geografiske spredningen av medlemmene 
• regler og føringer for samarbeid og deling 
• relasjoner mellom de som utarbeider, deler og gjenbruker ressurser 
• kontroll av kvaliteten på ressursene og merkingen med metadata 
• motivasjonsfaktorer som 

o belønninger og insentiver 
o tilhørighet til det faglige og pedagogiske fellesskapet av fagfeller som produserer og deler 

læringsressurser 
o opplevd nytteverdi av fellesskapet og ressursene som deles der 

Med andre ord er brukergruppen minst like viktig for suksessen til et LOR som selve løsningen. Både utarbeidelse, 
implementering og drift av et LOR må ta hensyn til disse fellesskapsfaktorene (mer om dette under). 

Den samme studien finner at visse faktorer avgjør om et LOR fremmer læring: Det bør konstrueres slik at det 
støtter aktive samarbeidsprosesser der kunnskap konstrueres, deles og gjenbrukes. LOR-et er med andre ord ikke 
bare en katalog, men en arbeidsflate. Det må utvikles med tanke på: 

1) prosesser for utarbeidelse og samarbeid rundt utarbeidelse av læringsressurser,  
2) deling av disse ressursene og  
3) de kontekstene, både pedagogiske og tekniske, som ressursene skal anvendes i.  

Ignorerer man sosiale og organisatoriske faktorer når man designer et LOR, kan dette resultere i at det svarer 
dårlig på brukernes behov, ikke samsvarer med strategier og planer, og skaper forvirring om roller og ansvar. Dette 
finner studien Transforming Tensions in Learning Technology Design: Operationalising Activity Theory (Dobson, 
LeBlanc og Burgoyne 20047). 

Uavhengig av hvilken løsning som velges for å gi universiteter og høyskoler tilgang til læringsinnhold, må 
universiteter og høyskoler sikre at denne delingskulturen utvikles. Her finnes det gode eksempler i sektoren:  

                                                             
6 https://www.learntechlib.org/p/26003/ 
7 https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/26529/19711 

 



   

 

 

 

Universitetet i Agder var tidlig ute med digitalisering for utdanningskvalitet, med satsingen Det digitale universitet8 
i 2012. Allerede i forkant av denne strategien ble arenaen UiA Beta utviklet (http://beta.uia.no/) og lansert i 2011. 
Dette er en åpen delingsplattform ved UiA for utprøving og diskusjon av digitale verktøy og sosiale medier i læring, 
undervisning, forskning og formidling.  

OsloMet deler enkelte kurs åpent på nett i portalen Bokskapet (https://bokskapet.oslomet.no/). Dette arbeidet er 
til en viss grad basert på prosjektet MOOCAHUSET9, som fikk støtte fra Norgesuniversitetet (nå Diku). Dette var et 
institusjonelt tiltak for diskusjon av digital pedagogisk praksis og åpen deling av læringsressurser. 

9.2.2 Kvalitetssikringsrollen 
God kvalitetssikring av ressursene må til for å bygge tillit blant brukere langs hele verdikjeden. For å få til god 
kvalitetssikring kan det være behov for fagnær, pedagogisk og bibliotekfaglig kompetanse. Noe kvalitetssikring kan 
evt. gjøres sentralt i sektoren (en koordinerende, administrativ rolle), slik at innsatsen ikke må dupliseres ved hver 
institusjon. Det forventes likevel at mye av kvalitetssikringsrollen må utøves på det enkelte universitet og høyskole, 
dels sentralt på institusjonen og dels ute i de enkelte fagmiljøene. Kvalitetssikrerne har en viktig rolle, ikke bare når 
det gjelder kvalitetssikring av læringsressursene, men i utviklingen av det pedagogiske og didaktiske fellesskapet 
blant de som deler og gjenbruker læringsressurser (kap. 9.2.4). Kvalitetssikringsrollen bør være en del av 
innføringsprosjektet på institusjonen og etter hvert bli del av faglige støttefunksjoner på institusjonen. 

Det bør også legges til rette for et faglig, didaktisk og pedagogisk fellesskap blant de som har kvalitetssikringsrollen 
på tvers av universiteter og høyskoler.    

Deler av kvalitetssikringsarbeidet kan på sikt gjøres ved robotisering av metadatamerking og kunstig intelligens. 
Dette forventes å være en gradvis overgang og på kort sikt forventes det å være nødvendig med menneskelige 
kontrolltiltak. 

9.2.3 Nasjonale tiltak for delingskultur 
Det er en rekke fellestiltak som kan og bør settes i verk i sektoren for å legge til rette for bedre delingskultur, f.eks.: 

1. Nasjonale insentiver gjennom Dikus kvalitetsprogrammer. Her kan man tenke seg at det utlyses egne 
midler for produksjon og deling av felles læringsressurser på tvers av læresteder (særlig aktuelt for 
profesjonsutdanninger) i forbindelse med lanseringen av LOR-et eller at relevante programmer inkluderer 
føringer om at læringsressurser som utvikles i prosjektene skal deles i LOR-et. 

2. Policyer på institusjonene (bla. for hvor læringsinnhold lagres)  

3. Insentiver på institusjoner som understøtter deling, f.eks. krav om deling når medieproduksjoner mottar 
støtte  

4. Meritteringsordninger der den enkelte lærer får anerkjennelse for å dele læringsressurser 

5. Vurdering av den enkelte institusjons og lærers innsats når det gjelder å dele egenprodusert innhold. Et 
effektivt grep vil være å stille krav i NOKUTs studietilsynsforskrift om at fagmiljøene etablerer delings-
kultur 

6. Kompetanseheving innen kreditering/opphavsrettslige forhold og teknisk kompetanse til lærere i sektoren 
og bygge støttemiljø for bistand innen dette 

7. Holdningsskapende tiltak/utviklingsprogrammer om fordeler med å dele, eksempler på at det fungerer i 
praksis m. m 

                                                             
8 https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/det-digitale-universitet-ddu 
9 https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/moocahuset-pedagogiske-kafe 



   

 

 

 

8. DelRett er et nettsted der man finner svar på juridiske spørsmål om deling og gjenbruk i skole og UH-
sektor, og kan spørre jurist om hjelp ved behov. DelRett som opphavsrettslig ressurs kan linkes opp fra 
LOR. 
 

Tiltakene over må behandles videre utenfor denne utredningen. Her er det imidlertid viktig å understreke at dette 
er suksessfaktorer – forutsetninger for at investering i en delingsløsning skal være regningssvarende. Derfor vil 
mange av disse tiltakene kunne inngå i handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning og Units 
og Dikus felles initiativ U1 om Transformasjon av undervisning gjennom å forbedre og fornye læringsformer ved å 
utnytte digitale teknologier. Tilrettelegge infrastruktur for læringsfremmende undervisning. Styrket digital 
innholdsproduksjon/deling. 

9.2.4 Barrierer for deling og gjenbruk – med tiltak 

Barrierer for at løsningen tas i bruk 

Prosjektgruppen har kartlagt ulike barrierer for at løsningen blir tatt i bruk. Disse kan være: 

1. At løsningen ikke svarer på faktiske behov i sektoren 
2. At sluttbrukerne ikke vet hvordan de skal ta i bruk den tekniske løsningen 
3. At det er tekniske feil eller manglende funksjonalitet 
4. Manglende tillit til samlingen fordi 

a. kvaliteten på læringsressursene er dårlig eller svært varierende 
b. det er for få ressurser tilgjengelig til at samlingen blir attraktivt 
c. ikke alle eller mange nok fagfelt er representert i samlingen 
d. institusjonelle insentiver for deling ikke er tilstede 

5. Institusjoner som bruker Canvas og dermed allerede har et LOR, har færre fordeler ved å bruke en 
nasjonal løsning 

Av disse barrierene nummer 5 den mest alvorlige, ettersom dette er forhold et implementeringsprosjekt ikke har 
kontroll over. Det er heller ingen løsning på dette som garanterer at hele sektoren samler seg rundt ett nasjonalt 
LOR, men det finnes tiltak, som nevnes i dette kapittelet, og som kan sikre at et stort nok antall av institusjoner og 
et bredt nok utvalg av fagmiljøer deltar. 

Brukerorientering og brukermedvirkning i utviklingen er tiltak for å motvirke barriere nummer 1. Barriere nr. 2 kan 
imøtegås med et solid opplegg for opplæring, for eksempel i form av en MOOC, og med god teknisk brukerstøtte. 
Denne brukerstøtten bør være knyttet til LOR-et, ikke institusjonene, slik at man unngår dobbeltarbeid og enkelt 
kan ta tilbakemeldinger og feilmeldinger fra brukerne til utviklerne. Brukerstøtten er et tiltak mot barriere nummer 
3. 

En god håndtering av barriere nummer 4 henger sammen med fellesskapsfaktorene nevnt over. I tillegg vil god 
kvalitetssikring av ressursene bygge tillit blant brukere langs hele verdikjeden. Kvalitetssikringsrollen bør plasseres 
sentralt av samme årsaker som gjelder brukerstøtten. De har en viktig rolle, ikke bare når det gjelder 
kvalitetssikring av læringsressursene, men i utviklingen av det pedagogiske og didaktiske fellesskapet blant de som 
deler og gjenbruker læringsressurser.  

Det finnes også tekniske løsninger som kan bidra til å bygge tillit til kvaliteten og engasjere brukere i kvalitets-
arbeidet. Dette skjer ved å legge inn omtaler og bedømmelser, muligheter man kjenner fra f. eks. Amazon og 
TripAdvisor. Jisc Store (se kapittel 9.1.1) benytter seg av slik teknologi. Selskapet Edtech Impact er et annet 
eksempel (https://edtechimpact.com) 

Hvis løsningen på sikt utvides til også å inneholde læringsobjekter utarbeidet av studenter, vil kvalitetssikrings-
rollen bli spesielt viktig. 



   

 

 

 

Mulige barrierer for deling av læringsressurser 

1. At man er redd for at det læringsinnholdet man har produsert ikke er “godt nok” til å gjenbrukes av andre 
eller at for mange andre får se det man har utarbeidet 

2. At man er usikker på om alle opphavsrettslige forhold er godt nok ivaretatt/ at all bruk av elementer i 
innholdet skjer etter avtale og med kreditering av forfatter (gjelder bruk av bilder og annet materiale) 

3. At det er uavklart om det er institusjonen som har eiendomsrett til innholdet eller det er den ansattes 
opphavsrett 

4. Konkurrerende, institusjonelle/lokale satsinger 
5. At det oppleves som om det er tekniske hindere for å få til å dele informasjon (mange ulike løsninger som 

ikke fungerer optimalt, mye “pluder og heft”) 
6. At man ikke vet hvordan man merker læringsressurser man deler med metadata 
7. At man synes det er arbeidskrevende å registrere og merke læringsressurser for deling 
8. At man kan konkurrere med andre arenaer der lærere deler innhold, som grupper på Facebook og i LMS.  
9. At de som ikke engster seg for å bruke innhold der opphavsrettighetene ikke er klarert, synes det er 

enklere å søke på nett etter ressurser enn i et LOR 

Barriere nummer 1 kan løses ved at man har tydelige kriterier for kvalitet, og en velfungerende løsning for 
kvalitetssikring (ref. tiltakene til barriere nummer 4 i punkt 8.2.1 over).  

Barriere nummer 2 er i og for seg allerede løst ved at Diku i samarbeid med Utdanningsdirektoratet tilbyr tjenesten 
DelRett, et nettsted som svarer på spørsmål om deling og gjenbruk av læringsressurser i utdanning. Man kan gjøre 
tilgangen til DelRett enkel og brukervennlig ved å bygge den inn i LOR-et.  

Barriere nummer 3 er relatert, men må løses gjennom ansettelsesavtaler ved institusjonene. Her har 
institusjonene ulik praksis, og det er grunn til å anta at dette vil fortsette å være tilfellet. 

Barriere nummer 4 er behandlet under punkt 5 i 8.2.1. Barriere nummer 5, 6 og 7 kan imøtegås ved hjelp av 
brukerstøtte og kvalitetssikring (se behandlingen av barriere nummer 4 under 8.2.1). 

Mulige barrierer for gjenbruk av ressurser som deles 

1. Manglende kultur for gjenbruk på lærestedet, herunder  
a. “Not invented here”-syndrom, en innstilling i en virksomhet som gjør at man unngår å kjøpe eller 

bruke eksisterende produkter, forskning, standarder eller kunnskap fordi de har opphav utenfor 
virksomheten10  

2. At det er vanskelig å finne de læringsressursene man trenger fordi 
a. taksonomien for metadata ikke er intuitiv 
b. ressursene er dårlig merket med metadata 
c. søk og sortering ikke fungerer optimalt 
d. lisensiering ikke er tydelig merket 

3. Manglende tillit til samlingen fordi 
a. kvaliteten på læringsressursene er dårlig eller svært varierende 
b. det er for få ressurser tilgjengelig til at samlingen blir attraktivt 
c. ikke alle eller mange nok fagfelt er representert i samlingen 

Barriere nummer 1 må løses på institusjonene, gjennom strategier og insentiver. For eksempel kan utvikling og 
deling av læringsressurser av høy kvalitet legges inn blant kriteriene for merittering av .ærere Det nasjonale 
nettverket av støttemiljøer for undervisningsutvikling kan bidra vesentlig til utvikling av delingskultur. Derson Dikus 

                                                             
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Not_invented_here 



   

 

 

 

kvalitetsprogrammer kan legge inn åpen deling av læringsressurser blant tildelingskriteriene for sine nasjonale 
utlysninger (se 8.5), vil dette være et viktig bidrag til nasjonal delingskultur. 

Punkt a under barriere 2 henger sammen med valg og implementering av standard ( se kap. 8.3.3).  Kunstig 
intelligens kan hjelpe til med å håndtere pkt b og c. God kvalitetssikring og brukerstøtte er også viktig (se 
behandlingen av barriere nummer 4 under 8.2.1). Punkt c avhenger av utvikling og testing. Punkt d løses delvis 
med god funksjonalitet, delvis med kvalitetssikring.  

For barriere nummer 3 løses punkt a med kvalitetssikring, gjerne gjennom fagfellevurdering. For å løse punkt b og 
c er det nødvendig å bygge en god delingskultur i sektoren gjennom et godt fellesskap blant brukerne i LOR-et, 
institusjonelle strategier, samt nasjonale og institusjonelle insentiver. 

9.3 Enkel og god håndtering av opphavsrettslige problemstillinger 

9.3.1 Definisjoner 
Opphavsrett er, ifølge Store norske leksikon, den rett en forfatter eller skapende kunstner har til sine åndsverk. Det 
står videre at: 

i Norge reguleres opphavsretten først og fremst av lov om opphavsrett til åndsverk av 15.juni 2018 
(Åndsverkloven, se lovdata11). Som åndsverk ansees frembringelser på det litterære, vitenskapelige eller 
kunstneriske område (herunder også fotokunsten), som fremtrer som resultat av individuell, skapende 
åndsinnsats fra opphavsmannens side 12 

Opphavsmannen er den som har opphavsretten, og i leksikonartikkelen står det videre at: 

Opphavsmannen har enerett til å fremstille eksemplarer av verket og til å gjøre det tilgjengelig for 
allmennheten, dvs. å spre eller vise eksemplar av verket utenfor det private område, eller å fremføre 
verket offentlig enten dette skjer direkte for publikum på stedet eller ved overføring, så som ved 
kringkasting eller ved at verket legges ut på Internett. 

Før et åndsverk, for eksempel en læringsressurs, kan deles, må opphavsrettighetene klareres. Å klarere 
opphavsrettigheter innebærer at det gjøres en avtale om bruk av et verk. 

9.3.2 Opphavsrett og læringsressurser 
Læreren er opphaver til det materialet han eller hun selv har laget for bruk i undervisningen og kan følgelig 
bestemme om andre skal få bruke dette materialet. I noen tilfeller vil læreren ha plikt til å dele læringsressurser. 
På samme måte som offentlig finansiert forskning i EU og Norge skal gjøres tilgjengelig som Open Access, vil det 
kunne stilles krav om deling og åpenhet ved tildeling av offentlige utviklingsmidler, f.eks. fra Diku. Videre kommer 
det an på ansettelseskontrakten til den enkelte. Her er det variasjoner mellom utdanningsinstitusjonene. 

En læringsressurs består ofte av flere verk, for eksempel en tekst skrevet av en selv og foto, animasjon, video 
og/eller musikk fra en tredjepart. Opphavsrettighetene til alle deler av læringsressursen må klareres ved at det 
innhentes tillatelse fra rettighetshaveren eller dennes representant, for eksempel et forlag eller en 
rettighetshaverorganisasjon, eller ved at man benytter materiale som er merket med fribrukslisenser (se under). 

9.3.3 Sikring av opphavsrett ved deling av læringsressurser 
Utredningen Opphavsrettslige problemstillinger ved digitalisering av undervisning ved universitet og høyskoler 
(Kielland 2018) peker på at det er en vesensforskjell på å inkludere digitalt innhold i undervisning man framfører og 
det å lagre slikt undervisningsinnhold for å gjøre det tilgjengelig for andre (s 121):  

                                                             
11 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40 
12 https://snl.no/opphavsrett 



   

 

 

 

Oppsummeringsvis innebærer dette at opphavsrettens fribruksregler, avtaler med forvaltnings-
organisasjoner i kombinasjon med bestemmelser om avtalelisens, brukeravtaler knyttet til materiale som 
er gjort tilgengelig på internett og stilltiende samtykke, gjør at andres rettighetsbeskyttede materiale i 
stor grad kan utnyttes ved direkte fremføring i undervisning. Der det gjøres opptak av undervisning eller 
det på annen måte fremstilles digitale eksemplarer av rettighetsbeskyttet materiale til bruk i digitale 
undervisningsverktøy og tilsvarende, vil utnyttelse som går ut over det som kan gjengis med grunnlag i 
sitatretten, forutsette uttrykkelig samtykke fra rettighetshaver. 

Når en lærer skal dele egenproduserte læringsressurser, kan dette gjøres ved å merke dem med fribrukslisenser 
som Creative Commons og legge det tilgjengelig på egnede plattformer for deling. Creative Commons er en 
internasjonal, ideell organisasjon som arbeider for mer rettferdig og tilgjengelig, åpen deling av åndsverk. For å 
oppnå dette utvikler og stiller til rådighet et sett med kvalitetssikrede lisenser for skapere av åndsverk, 
produsenter og utøvere. I skrivende stund er over 1,1 milliard åndsverk merket og delt med deres lisenser.13 

Materiale som er publisert under Creative Commons kan fritt kopieres og distribueres via alle slags medier, så 
lenge opphavspersonen blir kreditert.14 Opphavspersonen kan velge enkelte kriterier for bruken, for eksempel 
hvorvidt andre skal kunne endre materialet og hvorvidt andre skal kunne bruke materialet kommersielt.  

Det finnes også andre fribrukslisenser, for eksempel GNU Free Documentation License (GFDL). Videre er det mange 
lisenser som brukes for fri programvare, for eksempel GNU General Public License (GPL). 

LOR-et bør ha systemstøtte for automatisk “scanning” av opphavsrettslige forhold (spesielt aktuelt for mediefiler). 
Et annet tiltak er å legge inn gode hjelpefunksjoner og påminnelser angående opphavsrett og lisensiering når 
ressurser legges inn i løsningen. 

9.3.4 Lisensiering av opphavsrett i LOR på tvers av utdanningsinstitusjoner 
Systemet må gjøre det mulig å velge ved hvilken lisens man vil dele materiale under når materialet registreres.  

Lisensen understøttes av tilgangsstyring iht. angitt domene for deling (hvem deler du med og på hvilke vilkår). Det 
kan f.eks. være 

1. Meg selv 

2. Emnet/studentgruppen min 

3. Min institusjon 

4. Alle UH-institusjoner i Norge 

5. Åpent 

Det må også være mulig for den som skal finne og bruke materiale som gjøres tilgjengelig via plattformen å 
avgrense søk eller sortere søkeresultater etter lisenstype. 

På institusjonsnivå skal det være mulig å avgrense antall tilgjengelige lisenser for deling av læringsressurser utviklet 
av deres ansatte. For å gjøre deling og gjenbruk enkelt, bør det være et samarbeid i sektoren om etablering av 
gjennomgående lisenser som institusjoner kan velge fra i tillegg til Creative Commons-lisensene.  

Å bruke løsningen for å dele med seg selv (punkt 1) har verdi for individet og gir en merverdi da metadata om 
ressursen vil være synlig og åpner for at individet gjennomgående bruker systemløsningen som lagringssted – 
uavhengig av hvilken lisens de velger.   
Delingsperspektivet i oppdraget fra Kunnskapsdepartementet gjør det tydelig at det er punkt 4, deling på tvers av 
UH-institusjoner i Norge, som er hovedmålet for LOR-et. Sektorens ansatte kan dermed nyttiggjøre seg innhold 

                                                             
13 https://creativecommons.org/about/ 
14 https://creativecommons.no/lisenser	



   

 

 

 

utviklet hvor som helst i sektoren. Men, som det understrekes flere steder i rapporten, løses dette ikke av en 
systemløsning alene, men handler om endring av kultur. 

9.4 Et godt innføringsprosjekt med opplæring og endringsledelse som sentrale elementer 
Et godt innføringsprosjekt vil være en suksessfaktor for at løsningen faktisk brukes og at gevinster kan realiseres.  

9.4.1 Prosjektorganisasjon 
Selv om mye av innføringsarbeidet bør gjøres lokalt på den enkelte institusjon, vil det være store fordeler med å 
samordne arbeidet på tvers av utdanningsinstitusjoner. En samordning kan gi kostnadsbesparelser og høyere og 
mer lik kvalitet på planer og materiell. 

Prosjektorganisasjonen bør derfor består av: 

3. Et sentralt prosjekt som koordinerer og produserer felles planer og materiell og som støtter, veileder og 
koordinerer de lokale innføringsprosjektene og som skalerer forvaltning av tjenesten til å dekke hele 
sektoren.  

4. Lokale innføringsprosjekter på hvert universitet og høyskole. 

Den sentrale prosjektorganisasjonen bør ha roller som: 

1. Ledelse av prosjektet med planlegging og koordinering av utvikling, brukertesting, teknisk utrulling og 
praktisk implementering av prosessbeskrivelser, rollebeskrivelser, opplæringsmateriell m.m 

2. Prosjektgruppe med ressurser som kan både det tekniske, det dokumentfaglige og pedagogiske 
3. Referansegruppe med god spredning i sektoren og med plassering i støttesemiljøer og i både toppledelse 

og mellomledelse som sikrer forankringen ved institusjonene, ivareta brukerperspektivet og bringe inn 
viktig spisskompetanse. 

Organisering av de lokale innføringsprosjektene kan variere fra institusjon til institusjon. Det sentrale prosjektet 
bør samle felles erfaringer med ulike typer organisering fra ulike institusjoner. Dette erfaringsgrunnlaget kan 
danne grunnlaget for kommende innføringsprosjekter som skal etableres på nye institusjoner.  

 

I vedlegg 1 beskrives en skisse til overordnet plan for og noen sentrale elementer i et innføringsprosjekt. 

9.5 Godt støtteapparat 
For å sikre den pedagogiske og tekniske kvaliteten på læringsressursene og hindre at brukerne forsvinner når de 
får problemer eller de lurer på noe, er det nødvendig med brukerstøtte som tar hånd om både tekniske problemer, 
funksjonelle spørsmål og pedagogisk rådgiving. Som nevnt over bør denne brukerstøtten bør være knyttet til LOR-
et, ikke institusjonene, slik at man unngår dobbeltarbeid og enkelt kan ta tilbakemeldinger og feilmeldinger fra 
brukerne til utviklerne. I tillegg er det viktig at hver enkelt institusjon har et sterkt eierskap til løsningen og lokale 
superbrukere for løsningen. 

I eller i tilknytning til LOR-et bør det være tilgjengelig veiledning om hva som kjennetegner gode digitale lærings-
ressurser og hvordan de brukes og gjenbrukes. Dette kan håndteres av kvalitetssikring og gjennom fagfelle-
vurdering (se kapittel 8.2). De har oppsyn med kvaliteten på det som deles, og fungerer som inspiratorer og 
mentorer i fellesskapet av de som deler og bruker læringsressurser. 

Det bør arrangeres fysiske eller virtuelle treffsteder («meet ups») der brukerne kan inspirere hverandre til deling 
og gjenbruk av læringsressurser (Margaryan, Littlejohn og Nicon 2006). Dette kan være en lanseringskonferanse 
for tjenesten, regionale seminarer, webinarer, diskusjonsforum og/eller en Facebook-gruppe. 

Det bør tilbys veiledning fra eksperter på god pedagogisk bruk av digitale verktøy og legges til rette for kollega-
veiledning på dette feltet. Dette kan skje på samme arrangementer som er nevnt i avsnittet over, og med eget 
forum.  



   

 

 

 

Veiledning rundt lovverket for opphavsrett og deling er et vesentlig suksesskriterium. Denne oppgaven ivaretas av 
delrett.no, og denne ressursen bør integreres i LOR-et for enkel tilgang på råd og veiledning. 

9.6 Gode finansieringsmodeller 
Ettersom arbeidsgruppens anbefaling er å bygge videre på DLR fra Unit, er finansieringsbehovet rundt en nasjonal 
tjeneste to-delt: 

• Videreutvikle produktet og skalere forvaltning av tjenesten til å dekke hele sektoren 

• Støtte opp om og tilrettelegge for innføring i institusjonenes brukermiljøer 
 

9.6.1 Videreutvikling av DLR og forvaltning av den tekniske tjenesten 
Unit har egnede modeller for å forvalte tjenester som er fullt ut brukerfinansierte. Disse forutsetter imidlertid at 
antall deltakere er stort nok til at de fordelte kostnadene pr. institusjon blir akseptable. DLR er et produkt under 
etablering og har få betalende institusjoner og følgelig en svært stram økonomi. Dette betyr at det i dag er svært 
begrensede muligheter for videreutvikling av løsningen. 

For at DLR skal kunne tas i bruk som en nasjonal løsning for hele sektoren, er det behov for å videreutvikle 
løsningen basert på de kravene og ønskene som er beskrevet i denne utredningen. Det er også behov for å bygge 
opp/skalere rollen som tjenesteleverandør til å håndtere hele sektoren. Det anses som vanskelig å øke bidragene 
fra institusjonene ytterligere. Høye fordelte kostnader pr. institusjon har vist seg å gjøre det vanskeligere å få med 
nye deltakere, dvs. at løsningen ikke tas i bruk av mange institusjoner/ ikke blir en nasjonal løsning, med alle de 
ulemper det har for muligheter for deling på tvers av institusjoner. 

Det synes derfor ikke mulig å etablere selve tjenesten på det nivå som forventes uten en mindre, sentral 
tilleggsfinansiering i minimum de to første årene. 

Behov for sentral finansiering (fra Kunnskapsdepartementet): 2 mill. kr første år og 2 mill. kr påfølgende år. 

9.6.2 Støtte innføringen 
Som redegjort for i kap. 8.6.3 vil det være betydelige oppgaver knyttet til å innføre løsningen i sektoren for 
gjennom dette å oppnå et ønsket omfang av deling. Dette arbeidet består blant annet i å: 

• utarbeide innføringsstrategi og plan 
• utarbeide opplæringsplan, opplæringsmateriell og brukerdokumentasjon 
• utarbeide informasjon- og kommunikasjonsplan og informasjonsmateriell 
• utarbeide beste praksis prosess-/arbeidsflytbeskrivelser 
• utarbeide beskrivelser av ulike målgruppers roller og endringsbehov 
• utarbeide forslag til styringsstrukturer på den enkelte institusjon i innføring og drift 
• utarbeide maler og eksempler på gevinstrealiseringsplaner 
• avklare juridiske forhold rundt deling 
• gjøre avklaringer rundt felles lisenser m.m.  
• legge til rette for testing og øving i bruk av løsningen 
• samt å tilrettelegge for en god delingskultur  

 
Ansvaret for innføringen må ligge hos den enkelte institusjon og her må en påregne betydelig ressursbruk. De 
samlede kostnadene i sektoren kan reduseres dersom det etableres et sentralt prosjekt som koordinerer og 
produserer deler av det materiell som er nødvendig og som støtter, veileder og koordinerer de lokale innførings-
prosjektene. Ved å gjennomføre sentrale tiltak som nevnt ovenfor, skal det bli enklere for nye institusjoner som er 
klare for det, å ta det valgte LOR-et i bruk. Ved sentral finansiering vil flere institusjoner ta løsningen i bruk raskt og 
det vil gå raskere å få etablert LOR-et som en nasjonal løsning. Det kan også legge til rette for at løsningen brukes 
mest mulig likt i sektoren med de fordeler det har for god forvaltning av løsningen videre på løpende basis.  

Behov for sentral finansiering (fra Kunnskapsdepartementet): 3 mill. kr første år og 2 mill. kr påfølgende år. 



   

 

 

 

9.6.3 Samlet finansieringsbehov 
Som del av Units satsingsforslag Digitalisering av utdanning til Statsbudsjettet for 2020 ble det søkt om midler til å 
starte et arbeid med å innføre felles LOR i sektoren. Hovedtyngden av innføringen av et felles LOR i sektoren var 
forutsatt gjort fra 2021. Arbeidsgruppen for denne utredningen har etter dette satsingsforslaget ble sendt inn, fått 
tydelige tilbakemeldinger fra referansegruppen (sektoren) om at flere institusjoner ønsker å ta løsningen i bruk så 
snart som mulig og at oppstart er ønskelig i 2019 eller senest i 2020. Det er derfor ønskelig å forsere oppstart av 
innføringen og dermed finansieringen til 2020. 

Samlet behov for sentral finansiering: 5 mill. kr første år og 4 mill. kr påfølgende år. 

9.6.4 Finansiering av tiltak for å bedre delingskulturen  
Det vil også være aktuelt å legge inn deling i LOR-et blant tildelingskriteriene i eksisterende programmer hos Diku. 
Programmet Digitalisering for utdanningskvalitet i høyere utdanning har i en årrekke oppfordret til åpen deling av 
læringsressurser som utvikles i prosjektene. Med et nasjonalt LOR vil det være aktuelt å gjøre dette obligatorisk. 

Sentral finansiering er spesielt aktuelt som insentiv for å sørge for at LOR-et har en basis av læringsressurser som 
holder høy pedagogisk og teknisk kvalitet. Dette er spesielt interessant for profesjonsfag som undervises ved en 
rekke institusjoner, og som dermed har spesielt stor nytte av deling og gjenbruk av læringsressurser på tvers i 
sektoren. Disse kan lyses ut som et eget program under Dikus kvalitetsprogrammer. 

9.6.5 Finansiering av drift/forvaltning  
Finansiering av løpende drift og forvaltning kan dekkes av institusjonene som bruker det. Det finnes allerede 
egnede modeller for dette i sektoren. 

10 Muligheten for å utnytte løsninger på tvers av utdanningsnivåer og i 
etter- og videreutdanning 

LOR-et bør la alle åpne ressurser være tilgjengelig for alle uten å kreve innlogging. Med innlogging kan en få tilgang 
til deler av de øvrige ressursene.  

Spesielt i et livslang læring-perspektiv er det naturlig å tenke seg et LOR som dekker både grunnskole, 
videregående skole og høyere utdanning. Grunnopplæringen og UH-sektoren har også et felles ønske om å få til en 
god overgang fra videregående skole til universitet- og høyskole for studentene. Det kan være tilfeller hvor lærere 
på videregående skoler kan ønske å få tak i læringsmateriell fra UH-sektoren for å forberede elevene på videre 
utdanningsløp.  

Både grunnopplæringen og UH-sektoren har ambisiøse og tydelige planer om digitalisering og ønsker om 
samarbeid og deling der det er mulig og hensiktsmessig. 

10.1 Grunnopplæringens arbeid med deling av læringsressurser 
Det foreligger ingen planer om å etablere en løsning for deling av undervisningsmateriell og ressurser for grunn-
opplæringen. Utdanningsdirektoratet utvikler mange støtteressurser til fagfornyelsen. Ressursene presenteres på 
udir.no og på nettsiden kompetanse.udir.no finnes det kompetansepakker innenfor flere fagområder. Det finnes 
også mye tilgjengelig materiell og ressurser for lærere på ulike nettsteder eksternt. Lærere har derfor god tilgang 
på undervisningsmateriell og ideer til undervisningen.  

Frem til 2017 hadde Utdanningsdirektoratet styringen av nasjonale sentre for blant annet lesing, skriving, nynorsk, 
matematikk, naturfag, kunst- og håndverk, språklige minoriteter og fremmedspråk. Sentrene har nå tilholdssted 
hos ulike universiteter og høgskoler. Alle sentrene har egne nettsteder med undervisningsopplegg og ressurser for 
de ulike fagene, for eksempel https://lesesenteret.uis.no/ 



   

 

 

 

Statped har egne nettsider med innhold for elever med behov for særskilt tilrettelegging: 
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/. Der ligger det blant annet apper, 
spill, artikler, nettressurser, veiledere og konkretiseringsmateriell. 

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelige åpne 
digitale læringsressurser for videregående opplæring.  

10.2 Utnytte løsninger på tvers av utdanningsnivåer 
Grunnopplæringen og UH-sektoren har noe ulike behov for løsninger. Dette er blant annet fordi at i grunn-
opplæringen gjøres mye av produksjonen av læremidler av forlag og andre læremiddelutviklere mens i UH-
sektoren utvikles mer av læringsressursene av lærere i sektoren. Det LOR-et som er vurdert i denne rapporten, 
omfatter hovedsakelig læringsressurser som er egenutviklet av lærere i sektoren og ikke lisensbelagte tjenester fra 
kommersielle leverandører. En løsning som NDLA bygger derfor på et vesentlig annerledes konsept enn LOR-et 
som beskrives i denne utredningen. 

En god kultur for deling er beskrevet tidligere i denne utredningen som et av de viktigste suksesskriteriene for å 
lykkes med innføring av et felles LOR. Anbefalingen til innføring av et felles LOR i UH-sektoren er derfor å starte 
med enkel funksjonalitet først, og legge opp til en gradvis innføring mens det samtidig gis rom for modning og en 
innføringsprosess med endringsledelse som et sentralt element. Det antas å være en lavere terskel for lærere i UH-
sektoren å ta i bruk en løsning som er begrenset til UH-sektoren, enn å ta i bruk en større løsning som også 
omfatter grunnskole og der de fleste læringsobjektene ikke er relevante på tvers av utdanningsnivåer. Det kan 
være en ambisjon å utvikle et mer helhetlig økosystem for deling av alle typer læringsressurser på sikt.  

Selv om ønskene om samarbeid på tvers av utdanningsnivåene absolutt er tilstede, synes det som om grunn-
opplæringen og UH-sektoren på kort sikt har ulike planer for type løsninger som skal utvikles og tidsperspektivet 
for hva som er viktig å innføre når. I et litt lengre tidsperspektiv er det mulig at disse planene faller bedre sammen. 
Det anses derfor som hensiktsmessig at Utdanningsdirektoratet og Unit holder hverandre oppdatert om status og 
planer for videreutvikling av denne typen løsninger. Unit og Utdanningsdirektoratet bør vurdere muligheter for 
samarbeid på løpende basis og at løsninger bør utvikles og innhold organiseres på en måte som gjør at ulike 
utdanningsnivåer kan koble seg på hverandre sine løsninger ved behov på et senere tidspunkt. Dette innebærer 
blant annet å velge/utvikle modulære løsninger som følger relevante standarder. 

Det anses også som hensiktsmessig at grunnopplæringen og UH-sektoren har en felles standard for merking av 
læringsressurser. Grunnopplæringen har NS 4180 – Metadata for læringsressurser som for tiden er under revisjon. 
Det bør vurderes om Unit og Diku skal gjøre en innsats sammen med Standard Norges læringsteknologikomité for 
å gjøre standarden egnet også for høyere utdanning, ettersom et nasjonalt LOR vil ha behov for et slikt redskap når 
læringsressurser skal merkes for å sikre gjenfinning. 

10.3 Avklaring rundt etter- og videreutdanning 
Utredningen omfatter ordinær undervisning på universiteter og høyskoler i Norge. I hovedsak gjelder vurderingene 
i utredningen også for etter- og videreutdanning. Det kan imidlertid være begrensninger på deling fra ordinær 
undervisning til etter- og videreutdanning. Ordinære grader er finansiert av offentlige midler (derfor er også 
læringsressursene allerede betalt), mens studietilbud i etter- og videreutdanning er ofte brukerbetalte og det er 
ønskelig å unngå kryss-subsidiering.  

Det kan evt. lages spesielle avgrensninger/muligheter for merking av rettigheter i løsningen for å hensynta dette. 
Hvis løsningen skal være mulig å bruke for etterutdanning, må det være mulig å logge på med en annen 
autentiseringsløsning enn Feide. Dette kan f.eks. være ID- porten. 

Kompetanse Norge har fått i oppgave fra Kunnskapsdepartementet å utrede en digital plattform for etter- og 
videreutdanning. Det finnes per i dag ikke noen oversikt over hva som finnes av etter- og videreutdanningstilbud i 
offentlig eller privat sektor, eller hvilke av disse som er støtteberettiget. Det finnes heller ingen oversikt over hva 



   

 

 

 

slags tilbud som etterspørres av næringsliv og/eller individer. Det kan antas at både individer, næringsliv og 
utdanningstilbydere mangler relevant informasjon. Individene/næringslivet finner ikke relevante kurs og 
utdanningstilbyderne har mangelfull informasjon om hva som er ønsket av individer/næringsliv. Regjeringen har 
derfor besluttet at det skal utvikles en digital plattform for etter- og videreutdanning. Denne skal utvikles slik at 
den er kompatibel med utdanning.no og den digitale karriereveiledningstjenesten, og den skal være kompatibel 
med øvrige relevante digitale tjenester i andre underliggende virksomheter, som Unit og Lånekassen. I LOR-et som 
er beskrevet i denne rapporten vil det blant annet lagres hele emner. Disse kan synliggjøres i en slik digital 
plattform for etter- og videreutdanning. Denne plattformen bør derfor utvikles slik at den kan gjøre data fra UH-
LOR-et tilgjengelig i denne plattformen.  
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• UiAs Sluttrapport, DDU-prosjekt Equella Proof of Concept. Mai 2015 
• BIs Learning Object Repository – Request for information 



   

 

 

 

Vedlegg 1: Forslag til innføringsstrategi og plan 
Innføringsarbeidet bør basere seg på en målgruppeanalyse. Målgruppeanalysen bør ta utgangspunkt i mål-
gruppene definert i denne utredningen (lærer, student, institusjon og sektoren som helhet). Evt. andre 
interessenter bør legges til og behov hos ulike målgrupper bør beskrives nærmere.  

Innføringsstrategien bør basere seg på målgruppenes behov og ønsker og bør inneholde: 

1. Målbilde for LOR i sektoren som helhet og på den enkelte institusjon 
2. Rammebetingelser 
3. Samarbeidspartnere 
4. Suksesskriterier 
5. Risikovurdering med tiltak 

Innføringsstrategien vil virke sammen med det øvrige planverket: 

6. Overordnet plan for innføring 
7. Informasjons- og kommunikasjonsplan  
8. Opplæringsplan for ulike behov 

• Merking 
• Lisensiering 
• Rettighetsavklaring 
• Bruk og gjenbruk av digitale læringsressurser 

9. Opplæringsplan for ulike brukergrupper 
• Støttemiljøer 
• Kvalitetssikringsrollen 
• Lærere som skal 

• lage læringsressurser 
• dele læringsressurser 
• finne læringsressurser 

Planverket bør videre ha tiltak for endringsledelse for å sikre at alle målgrupper har forståelse for hvorfor en ny 
løsning skal tas i bruk, hva som er målet med å ta i bruk den nye løsningen, hva den består av, hvordan arbeids-
hverdagen deres vil endres som følge av at den nye løsningen skal tas i bruk m.m. Den bør også beskrive behov for 
atferdsendring der dette er aktuelt. 

Viktige aspekter å vurdere i en innføringsstrategi kan være: 
 

Rask innføring vs. gradvis innføring med modningsprosess 

En alternativ innføringsstrategi er å så raskt som mulig utvikle det som er nødvendig/ønskelig i valgt løsning og 
deretter gjennomføre en intensiv innføring på alle universiteter og høyskoler samtidig. Dette vil sikre at alle 
kommer i gang raskt og at gevinster kan høstes raskt.  

En annen innføringsstrategi er en mer gradvis innføring der de universiteter og høyskoler som er mest motiverte 
for det kommer i gang raskt og at videre utvikling av både løsning, dokumentasjon, metoder og maler for endring 
av arbeidsprosesser, gevinstrealisering m.m. utvikles og oppdateres løpende. Denne strategien legger i større grad 
til rette for at det enkelte universitet og høyskole kan ta løsningen i bruk når de har mulighet for det og er motivert 
for det. Den hensyntar ideen om at når brukere først blir vant til å bruke enkel funksjonalitet og dele i små 
grupper, vil det være enklere å ta i bruk ny funksjonalitet og dele i større fora. Å utvikle og modne delingskulturen i 
sektoren er fremhevet som et viktig suksesskriterium og en gradvis innføring forventes å passe best for å hensynta 
dette behovet. For innføring av felles LOR i sektoren anbefales en gradvis innføring over flere år. 
 



   

 

 

 

Deling i dybde eller bredde 

En mulig innføringsstrategi er å begynne med et fagområde der det er mange som allerede har en sterk delings-
kultur, med stor egenproduksjon av delbare læringsressurser, og innføre deling i stort omfang. Man vil kunne peke 
på gevinster man har kunnet ta ut, gjøre eventuelle justeringer i innføringsstrategien, før man starter innføring på 
andre fagområder. En annen tilnærming kan være å satse på en bred deling av innhold der alle oppfordres til å 
lagre mye innhold gjennom LOR, men å dele i hovedsak innenfor eget emne (i et lite domene), under ganske 
strenge lisenser. På denne måten får man mye innhold i LOR-et på kort tid og man kan videre arbeide med å dele i 
større domener og i åpnere lisenser. Det er også mulig å kombinere disse tilnærmingene. 
 

Grad av integrasjon og automatisering 

Det vil trolig være gunstig å etablere gode integrasjoner mot LMS og andre relevante løsninger for å forenkle 
innføringen. Det er i teorien mulig å gjøre LOR tilnærmet usynlig for brukere som betjener løsninger via integrasjon 
med LMS-ene. Man kan velge i hvor stor grad man skal oppfordre eller legge til rette brukere til å lage innhold via 
LOR. Tilsvarende bør integrasjoner mot medialager som f.eks. Mediasite, Kaltura og 23 video gjøre det enkelt for 
brukere å lagre og gjenfinne innhold. 
 

Kobling til pedagogisk merittering 

Det er mulig å koble arbeidet med pedagogisk merittering til innføring av LOR. Dette er en kobling som bør 
utforskes nærmere før en eventuell innføring. Det kan tenkes at lærere skal premieres for å dele og at innholdet 
deres blir brukt og ratet høyt, eventuelt premiere lærere for å bruke innhold delt av andre. 
 

Økonomiske insentivordninger 

Økonomiske insentivordninger kan være en del av innføringsstrategien. Dette kan bygges inn i eksisterende 
ordninger, som f.eks. Dikus midler til digitaliseringsprosjekter. 

 

 
Opplæringsplan, opplæringsmateriell og brukerdokumentasjon 
Det bør utarbeides opplæringsplaner for de ulike målgruppene og opplæringsmateriell og brukerdokumentasjon. 
Mye av denne dokumentasjonen kan utarbeides i det sentrale innføringsprosjektet og så kan de lokale innførings-
prosjektene gjøre lokale tilpasninger. 

 

Informasjon- og kommunikasjonsplan og informasjonsmateriell  

På samme måte kan det utarbeides en informasjon- og kommunikasjonsplan og tilhørende informasjonsmateriell i 
det sentrale prosjektet. De lokale innføringsprosjektene kan bruke dette som utgangspunkt for sitt informasjons-
arbeid. 
 

Beste praksis prosess-/arbeidsflytbeskrivelser og policyer 

Når universiteter og høyskoler tar i bruk et felles LOR, vil det være behov for endring av arbeidsprosesser og 
policyer, spesielt knyttet til hva som skal lagres i LOR og hva lagres i LMS. Prosesser og rutiner må beskrives og det 
må gis opplæring i dette. Standard prosess- og arbeidsflytbeskrivelser, beste praksis erfaringer fra universiteter og 
høyskoler som har tatt løsningen i bruk og opplæringsmateriell kan samles/utarbeides i det sentrale prosjektet. De 
lokale innføringsprosjektene kan gjøre evt. lokale tilpasninger av dette. 
 



   

 

 

 

Beskrivelser av ulike målgruppers roller og endringsbehov 

Et viktig suksesskriterium i god endringsledelse er at den enkelte interessent opplever at de står overfor noe som 
er håndterbart og at de forstår hvorfor en endring (innføring av et nytt system) skal gjennomføres og hva det betyr 
for dem som enkeltpersoner. Det kan derfor være hensiktsmessig med gode beskrivelser av hva som vil endres i 
hverdagen for ulike roller, når LOR-et tas i bruk. 
 

Gevinstkartlegging og gevinstrealisering 

Det er viktig å tydeliggjøre et gevinstbilde ved innføring av systemløsninger som f.eks. LOR. Det bør være mulig å 
peke på betydelige kvalitets- og effektiviseringsgevinster ved deling av digitale læringsressurser gjennom et LOR. 

Det ligger godt til rette for å utarbeide et felles opplegg for gevinstkartlegging og gevinstrealisering i sektoren. Mye 
av arbeidet kan gjennomføres i det sentrale prosjektet og så kan det være opp til den enkelte institusjon å gjøre 
sine siste tilpasninger og lokal innføring. Gevinster høstes lokalt. Det sentrale innføringsprosjektet kan legge til 
rette med metoder og maler for måling og oppfølging av gevinst-realisering.  
 

Avklare juridiske forhold rundt deling, felles lisenser m.m.  

Mange avklaringer rundt juridiske forhold, felles lisenser m.m, vil være hensiktsmessig å løse i fellesskap for 
universiteter og høyskoler. Det kan løses i det sentrale innføringsprosjektet. 
 

Legge til rette for testing og øving i bruk av løsningen 

Det bør tilbys arenaer for prøving og feiling og øving på bruk av løsningen for de aktuelle målgruppene. Dette er 
spesielt viktig under innføringen, men er også nyttig for opplæring som del av den daglige virksomheten i 
fellesskapet rundt løsningen. For de lokale innføringsprosjektene kan det være nyttig å ha felles arenaer for testing 
og øving sammen med andre universiteter og høyskoler som bruker eller er i ferd med å ta i bruk LOR-et. 

  



   

 

 

 

 

 

 


