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Forord 
Rapporten er skrevet på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Vi har hatt tett dialog med direktoratet gjennom 

prosjektperioden.   

Oslo Economics takker alle som har tatt seg tid til å bli intervjuet og som har delt av sin innsikt. De vi har intervjuet 

har vist både engasjement, svært gode refleksjoner rundt tematikken og ikke minst et ønske om å få til gode 

løsninger for digitalisering i grunnopplæringen.  

Fra Utdanningsdirektoratets vil vi takke de to dedikerte ressurspersonene i prosjektet for et godt samarbeid, 

Merethe Fagernæs og Vibeke Guttormsgaard. De har både bidratt administrativt i forberedelser av intervjuer 

og utsendingene av første invitasjon, så vel som faglig gjennom oppfølgingsmøter og diskusjoner. De har også 

deltatt som observatører på selve intervjuene. 

Vi vil også takke prosjekteier Kristian Bergem i Utdanningsdirektoratet. Han har gjennom forankrings- og 

koordineringsmøter sikret god flyt av kunnskap på tvers av parallelle prosjekter med ulike konsulentmiljøer. Han 

har også bidratt med oppklaringer og presiseringer om problemstillinger relatert til digitalisering i 

grunnopplæringen i separate møter. 

Videre vil vi takke de tre andre, parallelt pågående prosjektene med ulike konsulentmiljøer, som har handlet om 

samhandling mellom ulike aktører (økosystemet) ved Agenda Kaupang og Rambøll, brukerinnsikt ved Agenda 

Kaupang og samfunnsøkonomisk analyse ved Menon Economics. 

Rapporten er ført i pennen av Oslo Economics, som er ansvarlig for tolkninger og analyser av innhentet 

informasjon. Vi håper rapporten er nyttig for Utdanningsdirektoratet i det videre arbeidet med å iverksette 

dagens tiltak og i arbeidet med den fremtidige digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen. 

 

 

Oslo, 20. mai 2022 
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Anskaffelsesregelverket og personvern favoriserer store, heldekkende tilbud i markedet for digitale 

læremidler i grunnopplæringen. De store forlagene og forhandleren BS Undervisning spiller dermed 

en sentral rolle i dette markedet, både i grunnskolen og videregående opplæring. Innen 

videregående er også NDLA en dominerende aktør. Fag- og yrkesopplæring har mange av de 

samme utfordringene knyttet til digitalisering som vi finner innenfor studieforberedende 

programmer. I videregående opplæring er det en utfordring å få utviklet læremidler i smale fag, så 

vel som innhold til digitale enheter som er tilpasset læring, særlig i spesifikke yrkesfag. Videre har 

fag- og yrkesopplæringen behov for dyrt digitalt utstyr og er dermed avhengig av statlige tilskudd. 

Det synes å være behov for ulike typer statlige tiltak på feltet, som tilskudd og mer systematisk 

kartlegging av skolenes kostnader. 

Oppdrag og metode 

Læremidler er av Utdanningsdirektoratet definert som innhold som er utviklet til bruk i opplæringen, er 

regelmessig i bruk og dekker elementer i læreplanverket. Det overordnede spørsmålet for vår analyse er: Hvilke 

digitale læremidler, læringsressurser og verktøy brukes i grunnopplæringen i dag og hvordan henger dette 

sammen med utviklingen på tilbuds- og etterspørselssiden i markedet? 

En sentral del av informasjonsinnhentingen har vært dybdeintervjuer. Vi gjennomførte til sammen 55 intervjuer i 

prosjektperioden. Vi har kombinert informasjonen fra intervjuene med statistikk fra blant annet Bokbasen, 

Forleggerforeningens bransjestatistikk, så vel som statistikk tilgjengelig fra SSBs og Utdanningsdirektoratets 

nettsider (KOSTRA og Grunnskolens Informasjonssystem, GSI). I tillegg har vi gjort en gjennomgang av relevante 

dokumenter og litteratur. Vi har sammenstilt den innhentede informasjonen i lys av prosjektteamets 

konkurranseøkonomiske kompetanse og inngående innsikt i utdanningssektoren. Videre har Utdanningsdirektoratet 

bidratt til prosjektet med to ressurspersoner som har deltatt som observatører i intervjuene og som har bidratt 

med forslag til relevant litteratur og statistikk, så vel som oppklarende samtaler fortløpende. 

Resultater og funn 

Rapporten forsøker å beskrive aktørbildet, strukturere relevant informasjon innhentet om markedet for digitale 

læremidler og tolke denne informasjonen i lys av konkurranseøkonomisk teori. Videre peker vi på noen 

kunnskapshull. 

Figur 1-1: Sentrale aktører på tilbudssiden i markedet for digitale læremidler 

 

Kilde: NDLA står for Nasjonal digital læringsarena.  

  

1. Sammendrag  
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De viktigste funnene i rapporten er: 

• I motsetning til trykte bøker, som har en stykkpris, betales digitale læremidler gjennom en lisens som normalt 

fornyes hvert år. Dersom kjøper ikke betaler for ny lisens, forsvinner også tilgangen til produktet. Til 

sammenligning, kan en kjøper av en trykt bok beholde tilgangen til produktet (gammel bok) selv om det 

gjøres oppdateringer. Prisingsmodellen til digitale læremidler gir mer selgermakt enn prisingsmodellen til 

trykte bøker. Trykte bøker brukes fremdeles i utstrakt omfang. Hvor mye dette skyldes pris, og hvor mye det 

skyldes andre faktorer, slik som lærernes preferanser, er vanskelig å fastslå.  

 

• Tidligere var markedet for digitale læremidler i hovedsak tilbudsdrevet, det vil si at tilbudet i stor grad 

springer ut fra av produsentenes idéer, ressurser og muligheter. Etter hvert som lærere, elever og andre har 

blitt kjent med digitale læremidler, og dannet seg en oppfattelse av mulighetene og utfordringene som 

følger med, har markedet for digitale læremidler dermed blitt mer drevet av etterspørselen. Både tilbuds- 

og etterspørselsdrivere spiller i dag en viktig rolle. 

 

• De store forlagene har opparbeidet seg en sterk posisjon i markedet for digitale læremidler over flere år. 

Høye etableringsbarrierer reduserer trusselen fra potensielle nye konkurrenter, som igjen svekker de 

etablerte aktørenes insentiver til å investere i innovasjon og utvikling av tilbudet. De store forlagene har 

merkevarer som er kjent for aktørene i skolesektoren, en etablert infrastruktur og midler til å investere. 

Forlagene kan derfor oppleves som et trygt valg. 

 

• For de mindre leverandørene av digitale læringsressurser viser intervjuene at tilskudd fra 

Utdanningsdirektoratet kan ha stor betydningen for etableringen og evnen til å overleve. 

 

• Anskaffelsesregelverket og retningslinjer knyttet til personvern favoriserer store, heldekkende tilbud, og har 

bidratt til et marked med noen få, dominerende aktører på tilbudssiden. De store forlagene og forhandleren 

BS Undervisning spiller en sentral rolle. Ved siden av salg av læremidler, tilbyr BS Undervisning verktøy for 

administrasjon av læremidler. BS Undervisning tar betalt for merverdien som skapes ved at læremidler er 

samlet på et sted og tilleggstjenestene for administrasjon. BS Undervisning gjør det enklere for skoleeiere og 

skoler å orientere seg i markedet, og forenkler innkjøpsprosessen, og kan derfor ta seg betalt for 

merverdien som skapes gjennom en høyere pris.  

 

• I tillegg til de store forlagene og BS Undervisning, er Nasjonal digital læringsarena (NDLA) en dominerende 

aktør i videregående opplæring. NDLA er resultat av et fylkeskommunalt samarbeid for utvikling og tilbud 

av læremidler og tilbyr fritt tilgjengelige læremidler i rundt 150 eksamensfag. Flere leverandører 

problematiserer at NDLA begrenser markedet for digitale læremidler i videregående. Et tilsvarende initiativ, 

Fri Digital Arena (FriDA), er planlagt på kommunalt nivå. Flere av leverandørene vi har intervjuet uttrykker 

bekymring for at FriDA vil fjerne det kommersielle markedet for grunnskolen. 

 

• Det har vært krevende å kartlegge hvordan digitaliseringskostnadene fordeler seg mellom ulike 

kostnadselementer: Vi har inntrykk av at mange skoleeiere og skoler ikke har detaljerte oversikter over 

dette. Det vi kan si med sikkerhet er at kostnadene knyttet til både utstyr og innhold er betydelige.  

 

• Det ser ut til at digitalisering dytter innkjøp i retning av sentralisering. Dette henger sammen med krav til 

personvern og IT-sikkerhet, så vel som at sentralisering av innkjøp gir mer forhandlingsmakt fordi det kjøpes 

større kvantum. 

 

• Skolesektoren har andre rammebetingelser enn andre sektorer, når det gjelder effektivisering. For 

finansnæringen har digitalisering ført til automatisering av en rekke arbeidsoppgaver. I skolen er 

digitalisering ikke automatisering, men i stedet er digitalisering knyttet til effektivisering og endringer i de 

ansattes arbeidsform. 
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• Fremtidens arbeidsliv vil være avhengig av fagarbeidere med solid digital kompetanse for å møte behov på 

tvers av næringer, knyttet til alt fra velferdsteknologiske løsninger, et bærekraftig samfunn og en grønn 

omstilling. Noen av utfordringene som i dag kan være en brems i den viktige kompetanseutviklingen i fag- 

og yrkesopplæringen, knytter seg til innhold til digitale enheter tilpasset læring i spesifikke yrkesfag, tilbudet 

av læremidler i smale fag og dyrt utstyr som avhenger av tilskudd. 

Vi har i denne utredningen ikke snakket med lærerne på skolen. Det ville i fremtidige analyser kunne være 

relevant å intervjue lærerne for å kartlegge om de opplever tilstrekkelig innovasjon i innholdet de får gjennom 

digitale læringsressurser. Intervjuer med lærere kunne da også inkludere spørsmål om hvordan de opplever egen 

kompetanse opp mot den digitale skolehverdagen og om de opplever at det investeres tilstrekkelig i dette. 

Anbefalinger 

Et marked med flere produsenter og sunn konkurranse vil, sammen med høy kompetanse på etterspørselssiden 

(skoleeiere og skoler), kunne bidra positivt til tilbudet av og kvaliteten på digitale læremidler i 

grunnopplæringen. Våre anbefalinger til Utdanningsdirektoratet nedenfor må sees i lys av dette: 

• Gi fylkeskommunene bedre kunnskap om markedet, som grunnlag for å påvirke tilbudet fra NDLA. For 

produsenter er det mest lønnsomt å utvikle læremidler i brede fag, hvor de kan selge et stort volum. Derfor 

er det utfordrende å få et tilstrekkelig tilbud i smale fag. For en best mulig utvikling av markedet, bør NDLA 

innrettes slik at andre markedsaktører ikke fortrenges fra fag hvor det finnes gode kommersielle muligheter, 

og slik at smale fag i større grad prioriteres. Utdanningsdirektoratet kan ikke direkte påvirke tilbudet fra 

NDLA, men kan bidra gjennom å gi fylkeskommunene bedre kunnskap om hvordan markedet fungerer.  

 

• Etablere en tjenestekatalog og verktøy for administrasjon av læremidler som gjør at skolene ikke er 

avhengige av forhandlere til dette. Mange skoleeiere og skoleledere oppfatter markedet som lite 

oversiktlig. En konsekvens er at det kan være vanskelig å kartlegge og vurdere alternative læremidler. Dette 

kan være en kilde til vesentlig markedsmakt på forhandlerleddet. Det kan også vurderes om en slik 

tjenestekatalog skal utvides til flere digitale ressurser over tid. 

 

• Bidra til en mer strømlinjeformet og samordnet innkjøpsprosess. Verifisering av kvalitet og oppfyllelse av 

retningslinjer (særlig personvern) er svært ressurskrevende og favoriserer brede, heldekkende tilbud. En mer 

strømlinjeformet og samordnet innkjøpsprosess ville gjort det mulig for skoleeiere og skoler å vurdere og 

inngå avtaler med flere leverandører, som kan bidra til å stimulere til innovasjon på innholdssiden og 

samtidig gjøre markedet mer forutsigbart for leverandørene.      

 

• Sammenstille og systematisere nøkkelinformasjon om skolenes kostnader knyttet til digitalisering. 

Inntrykket fra intervjuene er at skolene har liten oversikt over hvordan kostnadene fordeler seg mellom det 

digitale og det trykte eller mellom ulike digitale produkter. Skoleeierne har dermed heller ikke oversikten, 

foruten informasjonen de får gjennom BS Undervisning. Manglende oversikt kan både bidra til mindre 

planmessighet og større markedsmakt for BS Undervisning. 

 

• Mulige tiltak knyttet til tilskudd 

– Tilskudd til utvikling av digitale læremidler i smale fag: Det er ikke grunnlag for et kommersielt 

marked i smale fag. Selv med NDLA i markedet, synes det å være en utfordring å etablere et 

tilstrekkelig tilbud i smale fag. Tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til utvikling av læremidler i smale fag 

kan sørge for at det er et tilbud der det ikke ellers ville vært et marked.  

– Tilskudd til utvikling av digitalt innhold (som programvare) til digitale enheter: Særlig innen fag- og 

yrkesopplæringen virker det krevende å få tak i innhold (som programvare) som er tilpasset læring, til 

bruk i digitale enheter som eksempelvis VR-briller.  

– Tilskudd til utstyr i fag- og yrkesopplæringen: Utstyr til fag- og yrkesopplæringen er kostbart. 

Tilstrekkelig oppdatert utstyr i skolene ser ut til å være avhengig av statlige tilskudd. Tilskudd kan 

kombineres med finansiering fra næringslivet. Sektoren bør i så fall finne en god modell for 

samfinansiering. 

– Skape større forutsigbarhet og langsiktighet i tildeling av tilskudd til digitale læremidler til 

skoleeierne. Flere vi har intervjuet peker på at det er problematisk dersom tilskudd til digitale 

læremidler er kortsiktige, siden økt bruk fører til økte forventninger. Sektoren bør varsles om tilskudd til 

digitale læremidler så snart som mulig og midlene bør om mulig fordeles over flere år. 
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– Stimulere til utvikling av smarte og innovative læremidler. Den teknologiske skolesekken har bidratt til 

å sikre dette. Når denne ordningen utløper etter neste skoleår, bør tankegangen likevel videreføres. 

 

• Tydeliggjøre og videreutvikle begrepene. Skillene mellom digitale læremidler, læringsressurser og verktøy 

kan være vanskelige å forholde seg til i praksis, og skillene endres over tid. Som del av å legge rette for at 

skoleeiere og skoler er godt informerte, anbefaler vi direktoratet å jobbe videre med å tydeliggjøre og 

videreutvikle begrepene. Det kan gjøres gjennom bruk av flere eksempler og forklaringer.     
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Gjennom de siste tiårene har samfunns- og 

arbeidslivet vært gjennom en stor digital 

transformasjon. Adferdsmønsteret vårt har 

endret seg i takt med den digitale utviklingen 

og grunnopplæringen må holde tritt med 

utviklingen. Formålet med denne rapporten er 

å gi Utdanningsdirektoratet mer informasjon 

om mulighetsrommet for digitale løsninger i 

grunnopplæringen og om relevante 

hindringer. 

Oppdraget fra Utdanningsdirektoratet var å 

gjennomføre en analyse av markedet for digitale 

læremidler, digitale læringsressurser og digitale 

verktøy i grunnopplæringen. Grunnopplæringen var 

i første omgang avgrenset til barne- og 

ungdomsskole sammen med studieforberedende løp 

i videregående opplæring, men ble senere utvidet 

til å også dekke utvalgte utdanningsprogram innen 

fag- og yrkesopplæringen. 

2.1 Oppdragsforståelse  

Vi har tolket det overordnede spørsmålet for 

oppdraget som: Hvilke læremidler, læringsressurser 

og verktøy brukes i grunnopplæringen i dag og 

hvordan henger dette sammen med utviklingen i 

tilbuds- og etterspørselssiden? Oppdraget skal 

både bidra med å belyse dagens status og belyse 

forventede utviklingstrekk som vil kunne påvirke 

mulighetsrommet i sektoren. 

 

Prosjektet har bestått av to deler, der 

• Del 1 har vært avgrenset til grunnskole og 

videregående opplæring, studieforberedende, 

mens 

• Del 2 har vært avgrenset til utvalgte 

utdanningsprogram i fag- og 

yrkesopplæringen. 

Rundt to tredjedeler av prosjektinnsatsen har vært 

knyttet til Del 1. Samtidig som Del 2, som er en 

utvidelse av prosjektet, er mindre målt i 

prosjektinnsats, så kunne vi i Del 2 dra nytte av og 

bygge videre på informasjonen vi tilegnet oss i Del 

1.  

I Del 2 har vi, i samråd med avdeling for fag- og 

yrkesopplæring i Utdanningsdirektoratet, forsøkt å 

rette oss inn mot utdanningsprogram som er 

utstyrskrevende og samtidig som gir noe variasjon. 

De fire valgte utdanningsprogrammene er 

• teknologi og industrifag, 

• elektro og datateknologi, 

• helse- og oppvekstfag og  

• naturbruk. 

Det er flere aktuelle kandidater blant 

utdanningsprogrammene, men vi måtte gjøre en 

avgrensning både av hensyn til rammen for denne 

utvidelsen av prosjektet og av hensyn til hvor mange 

avdelingsledere det er hensiktsmessig å inkludere i 

gruppeintervju med skolene. 

2.2 Begreper 

Utdanningsdirektoratet (2021) går gjennom sentrale 

begreper på sine nettsider og forklarer at et 

«læremiddel» kjennetegnes ved at det er 

• utviklet til bruk i opplæringen, 

• er i regelmessig bruk og 

• dekker elementer i læreplanverket. 

2. Om oppdraget og gjennomføringen  
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Figur 2-1: Sentrale begreper 

 

Kilde: Gjenskaping av figur fra Utdanningsdirektoratet (2021), her begrenset til det digitale, kombinert med bilde lengst til høyre fra 

istockphoto.com/Sylverarts.

For dette prosjektet er det viktig med nøyaktig 

begrepsbruk, siden tilskudd er betinget av at 

kriteriene for å oppfylle beskrivelsen til et 

læremiddel oppfylles (Utdanningsdirektoratet, 

2019). Læremiddel har likhetstrekk, men er ikke lik, 

den trykte boken. Et viktig skille (beskrevet av flere 

av våre informanter) er at digitale læremidler i 

større grad lar lærerne kombinere og sette sammen 

elementer på nye måter. 

Læringsunivers, også kalt digitale univers eller 

portaler, er pakker eller grupper av digitale 

læremidler, gjerne da for ett eller flere fag over 

flere trinn i skolen.  Dette forklarer hvorfor 

«læremiddel» er tegnet som del av 

«læringsunivers» i Figur 2-1. 

For dette prosjektet er det viktig 

med nøyaktig begrepsbruk, siden 

tilskudd er betinget av at 

kriteriene for å oppfylle 

beskrivelsen til et læremiddel 

oppfylles. 

Læringsplattformer kalles også LMS-er, der 

forkortelsen kommer fra engelsk, learning 

management system. En digital LMS er en «arena 

for å opprette, dele, kommunisere, analysere og 

administrere innhold for bruk i opplæringen 

(Utdanningsdirektoratet, 2021). Læringsplattformer 

inneholder funksjonalitet for planlegging og for å 

tildele oppgaver og motta svar fra elever, og det 

det kan argumenteres for at læringsplattformer er 

en del av læringsunivers. Vi velger likevel å 

beholde figuren slik den er presentert av 

Utdanningsdirektoratet på nåværende tidspunkt.   

I midten av Figur 2-1 finner vi «digitale 

læringsressurser» og «digital» verktøy». Slik figuren 

viser, ved at disse har tyngdepunktet til venstre i 

figuren, er disse ikke primært utviklet for bruk i 

skolen. Digitale læringsressurser er fagrelevant 

informasjon som tas inn i læringsarbeidet, 

eksempelvis spill, film eller lyd. Digitale verktøy 

brukes til «å skape, bearbeide, lagre og/eller dele 

fagrelevant informasjon» (Utdanningsdirektoratet, 

2021). Eksempler på digitale verktøy inkluderer 

programvare, presentasjonsverktøy og 

redigeringsprogram for medieinnhold. 

Digitale enheter, lengst til venstre i Figur 2-1, er den 

fysiske enheten som brukes for å jobbe med 

innholdet, med en inn-enhet (eksempelvis tastatur) 

og en ut-enhet (eksempelvis skjerm). 

2.3 Løsningsstrategi 

Vår løsningsstrategi for å besvare den overordnede 

problemstillingen har bestått i 

• innledende og fortløpende forankring hos 

oppdragsgiver, 

• sammenstilling av relevant litteratur og 

statistikk, 

• til sammen 55 intervjuer med aktører som kan 

belyse ulike sider av utfordringsbildet og 

markedet, 

• en analyse av markedet, basert på den 

innhentede informasjonen og 

• dokumentasjon av funn i denne sluttrapporten. 

De ulike fasene i prosjektet er nærmere beskrevet i 

teksten som følger. 

2.3.1 Forankring hos og kartleggingssamtaler 

med oppdragsgiver 

Som beskrevet i forordet, har vi hatt tett dialog 

med oppdragsgiver og parallelle prosjekter 
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gjennom prosjektperioden. Vi gjennomførte i tillegg 

to innledende kartleggende samtaler med 

fagpersoner hos Utdanningsdirektoratet med 

inngående kjennskap til relaterte problemstillinger 

for oppdraget.  

Oppdragsgiver har ikke deltatt i skrivingen av 

rapporten. I stedet har oppdragsgiver blitt 

presentert for rapportdisposisjon, fortløpende funn 

og har fått tilsendt rapportutkast, med mulighet til å 

gi innspill. 

2.3.2 Litteraturstudie og sammenstilling av 

relevant statistikk 

Relevant litteratur er valgt ut i samråd med 

oppdragsgiver og inkluderer offentlige 

styringsdokumenter, så vel som ulike nylig utgitte 

analyserapporter som er relaterte til tematikken. 

Blant sentrale kilder er 

• Handlingsplan for digitalisering i 

grunnopplæringen (2020–2021), 

• NIFUs undersøkelse for Utdanningsdirektoratet, 

Spørsmål til Skole-Norge 2021, 

• oversikter fra nettsidene til leverandørene og 

• høringssvar fra fylkeskommunene til NDLAs 

forslag om prioritering av fag. 

Vi har i tillegg sammenstilt og analysert  

• data fra Bokbasen, bestilt spesifikt til bruk i 

denne rapporten, om utviklingen i antall trykte 

bøker og digitale læremidler, 

• tall om bedrifter fra Brønnøysundregistrene/ 

Proff Forvalt 

• Forleggerforeningens bransjestatistikk  

• statistikk fra Grunnskolens Informasjonssystem 

om tilgang på digitale enheter i grunnskolen, 

• tall på tilskudd etter fylke og kommune fra 

Utdanningsdirektoratets nettsider,  

• elevtall i grunnopplæringen fra 

Utdanningsdirektoratets nettsider og SSBs 

statistikkbank, 

• markedsandeler fra en tidligere publisert 

rapport fra Rambøll og 

• KOSTRA-statistikk over kommunenes utgifter fra 

SSBs statistikkbank.  

2.3.3 Semistrukturerte intervjuer 

I prosjektets Del 1 avgrenset vi intervjuene tematisk 

til grunnskole og videregående studieforberedende 

opplæring, mens vi i prosjektets Del 2 spisset 

intervjuene tematisk til utvalgte utdanningsprogram i 

fag- og yrkesopplæringen.  

I Del 1 har vi gjennom en periode på tre måneder 

til sammen gjennomført 37 intervjuer, fordelt mellom 

4 aktørgrupper, som vist i Tabell 2-1. I Del 2 har vi 

gjennom en periode på rundt to måneder til 

sammen gjennomført 18 intervjuer, fordelt mellom 5 

aktørgrupper, som vist i Tabell 2-2. Antall personer 

intervjuet overgår antall intervjuer, siden noen 

intervju var gruppeintervju.  

Vi har gjennomført intervjuer blant leverandører av 

digitale læremidler, læringsressurser og verktøy, 

blant kommuner, fylkeskommuner og skoleledelse og 

blant ledere fra andre sektorer. Intervjuene blant 

kommuner, fylkeskommuner og skoleledelse dekker 

geografisk til sammen alle de 19 tidligere fylkene i 

Norge. 

I rapporten har vi skilt ut funn som gjelder spesifikt 

for fag- og yrkesopplæringen i et eget kapittel. 

Informasjonen hentet inn i Del 2 av oppdraget er 

imidlertid brukt inn i flere kapitler, for å bekrefte, 

avkrefte eller nyansere funn fra Del 1, og er ikke 

begrenset til kapitlet om fag- og yrkesopplæring. 

Tabell 2-1: Intervjuer i Del 1 av oppdraget, før utløsing av opsjon 

Aktørgruppe 
Antall 

intervjuer 
Periode for gjennomføring Overordnede tema 

Leverandører og relaterte 13 28. okt. – 24. nov. 2021 
Markedssegmenter, innhold og 

kostnader 

Kommuner og fylkeskommuner 

(skoleeiere) 
12 10. nov. 21 – 14. jan. 22 

Ansvarsfordeling mellom 

skoleeiere og skoler, kostnader 

Rektorer ved grunnskoler og 

videregående 

studieforberedende opplæring 

8 10. nov. – 2. des. 2021 
Ansvarsfordeling mellom 

skoleeiere og skoler, kostnader 

Ledere fra andre sektorer 

(helse, finans, geodata) 
4 10. – 21. jan. 2022 

Overordnet om muligheter og 

utfordringer i digitaliseringen 

Totalt 37 28. okt. 21 – 21. jan. 22  

Merknad: Antall personer intervjuet overgår antall intervjuer (andre kolonne), siden noen intervju var gruppeintervju. 
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Tabell 2-2: Intervjuer i Del 2 av oppdraget, etter utløsing av opsjon 

Aktørgruppe 
Antall 

intervjuer 
Periode for gjennomføring Overordnede tema 

Leverandører og relaterte 3 23. mars – 1. april 2022 

Markedssegmenter, innhold og 

kostnader spesifikt knyttet til 

fag- og yrkesopplæring 

Fylkeskommuner (skoleeiere) 4 11. – 18. mars 2022 
Ansvarsfordeling mellom 

skoleeiere og skoler, kostnader 

Videregående fag- og 

yrkesopplæring (rektor 

og/eller avdelingsledere) 

4 1. mars – 6. april 2022 
Ansvarsfordeling mellom 

skoleeiere og skoler, kostnader 

Faglige råd og 

Samarbeidsrådet for 

yrkesopplæring (SRY) 

6 25. feb. – 31. mars 2022 

Overordnet om muligheter og 

utfordringer i digitalisering i 

fag- og yrkesopplæring 

Alternative opplæringsarenaer 2 6. – 8. april 2022 Kompetanse, læring, utstyr 

Totalt 18 25. feb. – 8. april 2022  

Merknad: Antall personer intervjuet overgår antall intervjuer (andre kolonne), siden noen intervju var gruppeintervju. 

Intervjuene har vært med personer med innsikt i tema 

for oppdraget. Intervjuene ble gjennomført digitalt 

(via Teams) og hvert intervju varte normalt rundt en 

time. Det ble ikke gjennomført lydopptak. Intervjuene 

har vært semistrukturert. Intervjudeltakerne mottok i 

forkant av intervjuene en overordnet temaliste, som vi 

brukte som et veiledende verktøy i samtalen. Vi 

utarbeidet en temaliste per aktørgruppe, noen ganger 

separate temalister innad i en gruppe. Til sammen ble 

12 overordnede temalister utarbeidet. 

Første invitasjon til intervjuene ble sendt ut av 

Utdanningsdirektoratet, som vi tror med høy 

sannsynlighet har bidratt til den svært gode 

oppslutningen fra deltakerne. 

Som beskrevet i forordet, deltok 

Utdanningsdirektoratet på alle intervjuer, med ett 

unntak (grunnet møtekollisjon). Videre har direktoratet 

vært databehandlingsansvarlig, mens Oslo Economics 

har vært databehandler. Direktoratet har hatt ansvar 

for utsending av samtykkeerklæring til de vi intervjuet 

og signering av dette. 

På intervjuene har direktoratet fortalt kort om 

bakgrunnen for oppdraget innledningsvis og har ellers 

i all hovedsak hatt en observatørrolle, men med 

anledning til å stille enkelte oppfølgerspørsmål 

underveis. At oppdragsgiver deltar på intervju, vil 

alltid kunne påvirke informasjonen som gis gjennom 

intervjuene. Det er ikke mulig å si i etterkant med 

sikkerhet om informasjonen gitt ville vært annerledes 

dersom ikke direktoratet deltok på intervju eller var 

databehandlingsansvarlig. Samtidig opplever vi å ha 

fått god informasjon gjennom samtalene og der 

informasjonen var mangelfull, oppfattet vi at dette 

skyldtes manglende oversikt knyttet til enkeltpunkter, 

eksempelvis de konkrete kostnadene for skolene.  

Rent praktisk innebærer deltakelse fra oppdragsgiver 

at intervjuavtaler må koordineres med flere personer 

og kalendre. Samtidig har våre kontaktpersoner i 

direktoratet bidratt administrativt med å sammenstille 

kontaktinformasjon til relevante personer og har i 

tillegg sendt ut første henvendelse til disse.  

2.3.4 Analyse av markedet 

Vi har analysert markedet for digitale læremidler ved 

å sammenstille informasjonen innhentet fra ulike kilder 

(intervju, statistikk, litteratur) og ved å tolke den i lys 

av konkurranseøkonomisk teori.  

Vi har oppsummert hovedfunn fra analysen ved hjelp 

av forenklede visualiseringer, som vi håper bidrar til å 

gjøre analysen lett tilgjengelig for leserne av 

rapporten. 
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Markedet består av en rekke aktører, systemer 

og tjenester som samhandler om utvikling, 

formidling, anskaffelse, forvaltning og bruk av 

digitale læremidler. Anskaffelsesregelverket og 

retningslinjer knyttet til personvern favoriserer 

store, heldekkende tilbud, og har bidratt til et 

marked med noen få, dominerende aktører på 

tilbudssiden. De store forlagene, NDLA og BS 

Undervisning spiller en sentral rolle.  

3.1 Digitale læremidler 

Læremidler er av Utdanningsdirektoratet definert som 

innhold som er utviklet til bruk i opplæringen, er 

regelmessig i bruk og dekker elementer i 

læreplanverket. Tradisjonelt har læremidler blitt utgitt 

i form av trykte bøker. Den teknologiske utviklingen 

har imidlertid gitt nye muligheter, og skolesektoren har 

i likhet med resten av samfunnet opplevd sterk 

digitalisering. Et resultat er fremveksten av digitale 

læremidler.  

Så sent som i 2010 fantes det knapt nok digitale 

læremidler blant forlagsutgivelsene, som illustrert i 

Figur 3-1 (grunnskolen) og Figur 3-2 (videregående 

opplæring). I forbindelse med Kunnskapsløftet i 2006 

ble det utgitt en rekke nye læremidler – tilnærmet alt 

som trykte bøker. Forlagstall forteller imidlertid ikke 

hele historien. Allerede i 1996 ble det opprettet en 

arbeidsgruppe for digitale læremidler av kirke-, 

utdannings og forskningsdepartementet. Dagens tilbud 

har derfor vokst frem over lang tid, men utviklingen 

har ikke vært like godt dokumentert hele veien.    

Digitale læremidler har gått fra å være et supplement 

til trykte læremidler, til å i større grad være 

heldekkende og selvstendige læremidler. Fra 2010 og 

frem til 2014 er det en kraftig vekst i antall utgivelser 

av digitale læremidler. I videregående opplæring 

passerer nå digitale læremidler for første gang trykte 

bøker. Fra 2014 er det omtrent like mange digitale 

og trykte utgivelser til videregående opplæring, mens 

det i grunnskolen er en vedvarende overvekt av trykte 

læremidler. Utdanningsdirektoratet har fått opplyst 

fra Forleggerforeningen, i forbindelse med 

Læremiddelforum1 28.mars 2022, at digitale 

læremidler i videregående opplæring i hovedsak er 

 
1 Lærerprofesjonen, KS, nasjonale myndigheter, 
lærerutdanningen, Elevorganisasjonen og 
bransjeorganisasjonene tok høsten 2018 initiativ til å 

digitale utgivelser av bøkene, mens grunnskolen i 

større grad tar i bruk interaktivt læremidler.   

Figurene fanger bare opp forlagsutgivelser. I takt 

med digitaliseringen har også andre type produsenter 

etablert seg i markedet. Dette er typisk mindre 

produsenter som er registrert som IT-bedrifter, men 

også større aktører som NDLA, en aktør vi vender 

tilbake til senere i kapitlet. Det totale antallet digitale 

læremidler vil derfor være høyere enn antall 

forlagsutgivelser.  

Figur 3-1: Antall forlagsutgivelser av trykte bøker 

og digitale læremidler til grunnskolen. 2005–2021  

 

Kilde: Data bestilt fra Bokbasen til denne rapporten, sammenstilt 

og analysert av Oslo Economics. 

Figur 3-2: Antall forlagsutgivelser av trykte bøker 

og digitale læremidler til videregående opplæring. 

2005–2021 

 

Kilde: Data bestilt fra Bokbasen til denne rapporten, sammenstilt 

og analysert av Oslo Economics. 

opprette Forum for Læremidler. Forumet skal legge til rette 
for dialog om læremidler og kan gi råd/innspill til lokale og 
nasjonale myndigheter, utviklere av læremidler og andre. 
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Både digitale og trykte utgivelser har økt i antall i 

løpet av pandemien. Nærmest over natten skulle 

undervisningen foregå digitalt. På grunn av utvikling 

og innføring av nye læreplaner, den såkalte 

Fagfornyelsen (Utdanningsdirektoratet, u.d.), var 

produsentene allerede godt i gang med utvikling av 

flere digitale læremidler før pandemien brøt ut. Nye 

læreplaner ble tatt i bruk fra høsten 2020. 

Pandemien kan ha fremskyndet lanseringen av ulike 

læremidler. I noen intervjuer med skoleeiere har det 

blitt nevnt at lærerne opplever enkelte digitale 

læremidler som uferdige.  

Pandemien kan ha gitt en vedvarende økning i 

etterspørselen etter digitale læremidler. I tillegg 

forventer vi en effekt av at skolene som har hold litt 

tilbake, enten på grunn av at pandemien har flyttet 

fokus til andre områder eller fordi de har villet se litt 

an digitale læremidler, nå er i gang med store 

anskaffelser.  

Antall digitale utgivelser varierer mellom fagområder. 

Figur 3-3 illustrerer totalt antall utgivelser fordelt på 

fag i grunnskolen. Vi ser at det har vært flest digitale 

utgivelser innenfor norskfaget, etterfulgt av 

matematikk og engelsk.   

Figur 3-3: Antall forlagsutgivelser av digitale 

læremidler, etter fagområder i grunnskolen. 2002 til 

2022 

 

Kilde: Data bestilt fra Bokbasen til denne rapporten, sammenstilt 

og analysert av Oslo Economics. 

Figur 3-4 viser hvordan trykte og digitale utgivelser 

mellom 2019 og 2020 fordeler seg på fagområdene. 

De fleste digitale utgivelsene er rettet mot norsk- og 

matematikkfagene og likevel var det over dobbelt så 

mange utgivelser av trykte bøker i som digitale 

læremidler i perioden. I fag som fremmedspråk og 

naturfag er det langt færre utgivelser av både trykte 

og digitale læremidler, men fordelingen er jevnere.  

Figur 3-4: Antall forlagsutgivelser, fordelt på fag i 

grunnskolen. Perioden 2019–2021 

 

Kilde: Data bestilt fra Bokbasen til denne rapporten, sammenstilt 

og analysert av Oslo Economics. 

3.2 Verdikjede, relevante aktører 

og deres rolle i markedet 

De mest relevante aktørene i verdikjeden for digitale 

læremidler er produsenter, forhandlere, skoleeiere og 

skoleledelse, elever og lærere. Verdikjeden er 

illustrert i Figur 3-5. 
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Figur 3-5: Verdikjede digitale læremidler 

 

Illustrasjon av verdikjede (Oslo Economics).

3.2.1 Produsenter 

Det finnes en rekke produsenter som utvikler, formidler 

og selger digitale læremidler i samarbeid med 

underleverandører og tredjeparter. En del av 

produsentene har vært i markedet for læremidler 

lenge, og har gradvis innrettet produksjonen i retning 

av det digitale. Dette gjelder særlig forlag.    

Blant forlagene finnes både større aktører med flere 

ben å stå på og mindre aktører med et smalere 

nedslagsfelt. De største forlagene tilbyr heldekkende 

læremidler, ofte for alle trinn og alle fag.  

De største forlagene er 

• Gyldendal Norsk forlag,  

• H. Aschehoug & Co, 

• Cappelen Damm og  

• Fagbokforlaget (del av Vigmostad og Bjørke). 

De mindre forlagene har normalt ikke den samme 

faglige bredden som de største forlagene eller et 

tilbud til andre sektorer enn grunnopplæringen. De 

mindre forlagene må derfor skaffe seg fortrinn på 

andre måter, og flere satser derfor på 

spisskompetanse gjennom å etablere seg som mer 

rendyrkede læremiddelleverandører. Blant mindre 

forlag finner vi eksempelvis 

• Universitetsforlaget,  

• Kommuneforlaget, 

• Tell Forlag,  

• Orage,  

• LearnLab,  

• Pickatale,  

• CyberBook og  

• Creaza.  

 

TV2 Skole betegner seg også som et forlag, og i 

tillegg satser Aftenposten på skolesektoren gjennom 

Aftenposten Junior skole.  

 

For å belyse produsentenes satsing på digitale 

læremidler har vi bestilt data fra Bokbasen. 

Datasettene vi har mottatt inneholder informasjon om 

trykte og digitale forlagsutgivelser fra 2002 til 2022. 

Bruk av disse dataene gir imidlertid ikke et fullstendig 

bilde av markedet. For det første er mange av de små 

leverandørene ikke representert i datamaterialet. For 

det andre er ikke alle utgivelser registrert med trinn 

og fagområde. Vi har konsentrert oss om utgivelsene 

som er oppført med trinn og fagkode, og da inngår 

utgivelser fra Aschehoug & Co, Cappelen Damm, 

Gyldendal, Fagbokforlaget, Cyberbook, Elforlaget, 

Kommuneforlaget, Tell Forlag, Learnlab og 

Læremiddelforlaget. Dersom utgivelser som ikke er 

oppført med trinn er til grunnopplæringen, vil dette 

kunne påvirke statistikken som presenteres i dette 

kapitlet.  

Særlig Gyldendal og Fagbokforlaget har gitt ut 

mange digitale læremidler i perioden 2019–2021, 

etterfulgt av Cappelen Damm og Aschehoug. Dette er 

illustrert i Figur 3-6. Mens Gyldendal nesten har like 

mange digitale som trykte utgivelser, er det en større 

overvekt av trykte læremidler blant de tre andre. 

Aschehoug er imidlertid det eneste forlaget blant de 

fire største som har utgitt mer enn dobbelt så mange 

trykte læremidler i den aktuelle perioden.  
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Figur 3-6: Utgivelser rettet mot grunnopplæringen, 

fordelt på forlag. 2019–2021 

 

Kilde: Data bestilt fra Bokbasen til denne rapporten, sammenstilt 

og analysert av Oslo Economics. 

Det totale antallet av digitale forlagsutgivelser er 

illustrert i Figur 3-7. Gyldendal har samlet sett utgitt 

flest digitale læremidler, etterfulgt av Fagbokforlaget 

og deretter Cappelen Damm og så Aschehoug.   

Figur 3-7: Totale utgivelser av digitale læremidler 

fordelt på forlagene. 2002 til 2022 

 

Kilde: Data bestilt fra Bokbasen til denne rapporten, sammenstilt 

og analysert av Oslo Economics. 

De fire største forlagene utgir digitale læremidler til 

både grunnskolen og videregående opplæring. 

Fordelingen mellom grunnskolen og videregående 

opplæring varierer. Figur 3-8 viser at Fagbokforlaget 

og Gyldendal i perioden 2019–2022 har utgitt flest 

digitale læremidler til grunnskolen, både samlet sett 

blant forlagene og målt som andel av egne utgivelser 

i grunnopplæringen. Gyldendal har også størst antall 

utgivelser til videregående opplæring, etterfulgt av 

Cappelen Damm. Sistnevnte har hovedtyngden av sine 

utgivelser av digitale læremidler i grunnopplæringen 

innen videregående opplæring. Aschehoug har på sin 

side utgitt omtrent like mange digitale læremidler til 

grunnskolen og videregående opplæring. Fra figuren 

observerer vi også at Gyldendal har flest digitale 

utgivelser til både grunnskolen og videregående 

opplæring. 

Figur 3-8: Utgivelser av digitale læremidler, etter 

forlag, grunnskole og videregående. 2002 til 2022 

 

Kilde: Data bestilt fra Bokbasen til denne rapporten, sammenstilt 

og analysert av Oslo Economics. 

I tillegg til de store forlagene, finnes det flere andre 

produsenter av digitale læremidler. Bransjen skiller i 

liten grad mellom forlag og andre produsenter, men 

en forskjell er at noen aktører står registrert som IT-

selskaper (og ikke forlag) i Brønnøysundregistrene, 

som vi har tilgang til gjennom Proff Forvalt (u.d.). I 

likhet med de mindre forlagene, satser disse 

bedriftene typisk på et smalere område. De leverer 

eksempelvis læremidler innenfor et avgrenset utvalg 

fagområder eller læremidler som tar sikte på å utvikle 

en bestemt ferdighet, som lese- eller 

regneferdigheter. Disse bedriftene har i større grad 

basert seg på heldigitale tilbud, noe som kan ha 

sammenheng med at de er relativt nye i markedet. 

Eksempler på denne type bedrifter er: 

 

• Inkrement  

• Kahoot Dragonbox  

• Kikora  

• Aski Raski  

• Able Magic  

 

Forlagene og de andre aktørene nevnt over har i 

hovedsak forretningsmodeller hvor salg av bøker og 

lisenser skaper inntekter. Nasjonal digital 

læringsarena (NDLA) tilbyr derimot fritt tilgjengelig 

innhold. NDLA er et fylkeskommunalt samarbeid for 

utvikling og tilbud av læremidler til bruk i 

videregående opplæring. Med læremidler i rundt 150 
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eksamensfag er NDLA en viktig aktør i markedet. Et 

tilsvarende initiativ er planlagt på kommunalt nivå, i 

første omgang som et samarbeid mellom Fredrikstad, 

Trondheim, Bergen og Kristiansand. FriDA – Fri Digital 

Arena – kan på sikt gi et tilbud av åpne digitale 

læremidler til bruk i grunnskolen.   

I likhet med produksjon av trykte læremidler, krever 

utvikling av digitale læremidler et forfatterteam. For 

trykte læremidler er forholdet mellom forfatter og 

produsent regulert gjennom normalkontrakter. 

Kontraktene fremforhandles av Den norske 

Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og 

oversetterforening, og fastsetter partenes rettigheter 

og royalty. Læremiddelutviklerne stiller i større grad 

med egne forfattere i produksjon av digitale 

læremidler. Dette kan handle om at digitale 

læremidler oppdateres hyppigere enn lærebøker, og 

at produsenten er mer avhengig av tilgang til 

forfattere og frihet til å gjøre endringer. Det kan også 

være et resultat av et vanskeligere utgangspunkt for 

forhandling mellom produsent og forfatter. I et intervju 

med Klassekampen påpeker redaksjonssjef for 

Aschehoug Undervisning at det digitale markedet 

fungerer annerledes og at royaltymodellen er 

utfordrende når skoleeiere i større grad gjør avtaler 

med én leverandør om innkjøp av alle læremidler 

(Klassekampen, 2021). I samme artikkel fremgår det 

at mangelen på en normalkontrakt for digitale 

læremidler er et usikkerhetsmoment for forfatterne, og 

at digitalkonsultenter har overtatt funksjoner som 

tilpasning og oppdatering.  

I tillegg har produsentene normalt en redaksjon. 

Redaksjonen må se på læreplanen, få en idé om 

hvilke læremidler det er behov for og deretter 

vurdere hva egen ressurssituasjon gjør det naturlig å 

satse på. Videre må produsenten utforme innhold, som 

artikler, videoer og oppgaver. Innholdet må deretter 

kvalitetssjekkes og i mange tilfeller blir det også 

språkvasket og oversatt.  

Produksjon av digitale læremidler innebærer 

imidlertid også at nye arbeidsoppgaver og funksjoner 

må løses. Digitalt innhold krever mer teknisk 

kompetanse. Jo mer komplekse læremidler, jo mer 

kompetanse kreves. Lyd- og tekstproduksjon er typisk 

mindre komplekst enn film, som igjen kan være mindre 

komplekst enn eksempelvis interaktive spill. Aktørene 

vi har snakket med har stort sett utviklerkompetanse 

internt. Spillerommet knyttet til fremstilling av innhold 

(UI design), grensesnitt (UX design) og universelle 

utforming (UU design) er større for det digitale. Dette 

gir nye muligheter, men gir samtidig høyere 

forventninger. Design og illustrasjon løses i varierende 

grad internt. Flere aktører oppgir at de kjøper 

programmerings-, kodings- og servertjenester eksternt. 

Noen forteller at de også kjøper tjenester knyttet til 

personvern og andre juridiske forhold. Utbetalingene 

til tredjeparter kan være betydelige.   

3.2.2 Forhandlere 

Utenom NDLA, som er fritt tilgjengelig, er et 

hovedskille mellom læremidlene at de enten kan 

leveres direkte fra produsent eller de kan leveres av 

en forhandler, gitt at produsenten har en 

distribusjonsavtale med forhandler, noe mange har.  

Den største forhandleren i Norge er BS Undervisning, 

som er eid av Biblioteksentralen. De fleste norske 

skoler har et kundeforhold til BS Undervisning gjennom 

rammeavtaler. I 2019 lanserte BS Undervisning 

Pendel, en nettbutikk som er bedre tilpasset den 

digitale skolehverdagen.  

Den største utfordreren i dette markedet er Skolon. 

Selskapet er svenskeid, og den norske virksomheten 

ble registrert i 2017. Driften i Norge er foreløpig ikke 

lønnsom, men regnskapstallene (som er offentlig 

tilgjengelig fra Proff Forvalt) viser en positiv utvikling. 

Det er normalt at nystartede bedrifter går med tap 

de første årene. 

Disse forhandlernes primære virksomhet er å selge 

læremidler, og de har derfor egne nettbutikker. 

Forretningsmodellen går ut på å tjene penger gjennom 

å kreve en prosentandel av omsetningen knyttet til 

salg av læremidler fra produsentene. Fordi ulike 

produsenter tilbys ulike prosentsatser oppfattes ikke 

prisen som nøytral. Forhandlerleddet beskrives av 

enkelte skoleeiere som et varehus, hvor et stort utvalg 

av læremidler (og andre produkter) fra ulike 

produsenter er tilgjengelig. Dette gjør det enklere å 

orientere seg i markedet, og forenkler 

innkjøpsprosessen.  

Ved siden av salg av læremidler, tilbyr BS 

Undervisning og Skolon verktøy for administrasjon av 

læremidler. Eksempler på dette er: 

• ordrehistorikk 

• oversikt over tilgjengelige lisenser  

• registerfunksjon for databehandleravtaler 

• statistikk og analyse av bruk 

Skoleeierne og skoleledernes behov for bedre oversikt 

over markedet og enklere innkjøp og administrasjon 

av digitale læremidler har bidratt til at 

forhandlerrollen inkluderer mer enn ren distribusjon. 

Ved siden av BS undervisning og Skolon, spiller også 

Elevkanalen og Brettboka en forhandlerrolle. I 

perioden 2018–2022 gjaldt dette i tillegg Bokbasen 

gjennom prosjektet Digitalelev.   

Elevkanalen er en læremiddelportal med både gratis 

og betalt innhold fra flere forlag, organisasjoner og 

mediehus. Til sammen er det 55 organisasjoner og 
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leverandører som presenterer sine læremidler i 

Elevkanalen, de fleste av disse er organisasjoner. Alt 

innhold i elevkanalen inkludert nyheter er knyttet opp 

mot kompetansemålene i fagfornyelsen og læreplan 

for de ulike fagene. Abonnement på Elevkanalen (per 

år) inkluderer at alt innhold i portalen for alle årstrinn 

inngår. I tillegg får kommunen skolen en nyhetspakke 

som består av: Dagens nyheter, Junioraktuelt, 

tverrfaglige nyhetssendinger, daglig værmelding, 

News in English og News in English Junior. Nyhetene 

kommer med undervisningsopplegg og knyttes til fag 

og kompetansemål. Elevkanalen sine ressurser inngår 

ikke i Bokbasen eller BS Undervisning.  

3.2.3 Skoleeiere og skoleledelse 

Nesten alle kommuner og fylkeskommuner 

(skoleeierne) har utarbeidet en strategi for 

digitalisering i skolen (NIFU, 2021). Dette funnet 

støttes imidlertid ikke i Agenda Kaupangs prosjekt om 

brukerinnsikt, som pågikk parallelt med vår utredning. 

Også i et par av våre intervjuer med skoleledere har 

det komme frem at strategien oppleves som fine ord, 

men at den i liten grad implementeres. Skoleeier 

spiller, sammen med skoleledelsen, likevel en sentral 

rolle når det gjelder å utstyre skolene digitalt.  

Av intervjuene fremgår det at beslutninger knyttet til 

innkjøp av digitale læremidler vanligvis tas av 

skoleeiere eller skoleledelse. Det kommer også frem 

at det varierer hvor stor handlefrihet den enkelte 

skole har. Rammeavtaler inngås typisk av skoleeier, 

mens avrop på avtalen gjøres av skolene. Når skolene 

har behov for læremidler som ikke er tilgjengelig 

gjennom rammeavtaler, eller de benytter midler fra 

sin egen pott, er det mer vanlig at de inngår avtaler 

på egenhånd. Databehandleransvaret faller imidlertid 

likevel på skoleeier. I noen kommuner og 

fylkeskommuner kjøpes det meste inn sentralt, mens 

det andre steder overlates mer til skolene.  

Intervjuene tyder på høy sentralisering knyttet til 

innkjøp av skoleadministrative system, LMS, 

infrastruktur og digitale enheter. Dette støttes av NIFU 

(2021), hvor nesten samtlige kommuner og 

fylkeskommuner oppgir felles anskaffelse av digitalt 

utstyr og sentrale digitale tjenester.  

Innkjøpers ansvar inkluderer å vurdere hvorvidt 

læremidlene oppfyller krav til personvern, 

informasjonssikkerhet og universell utforming. Når det 

gjelder vurdering av pedagogisk og didaktisk kvalitet, 

involverer skoleeier typisk lærere og skoleledere 

gjennom faggrupper. Det ser ut til at digitalisering 

dytter innkjøp i retning av sentralisering.  

Dette henger sammen med krav til personvern og IT-

sikkerhet, som har komplisert anskaffelsesprosessen 

betydelig. Håndtering av GDPR og 

databehandleravtaler er krevende, og skoleeier har 

ansvar for håndtering av personvern. En annen 

medvirkende årsak kan være at sentralisering av 

innkjøp gir mer forhandlingsmakt fordi det kjøpes 

større kvantum. 

Fra intervjuene fremgår det at ansvarfordelingen 

rundt innkjøp kan være forskjellig for trykte og 

digitale læremidler. Det finnes eksempler på at 

innkjøp av digitale læremidler primært skjer gjennom 

skoleeier, mens det er noe større valgfrihet knyttet til 

trykte læremidler. Den viktigste forklaringen er at 

innkjøp av digitale læremidler er mer omfattende.   

Til tross for økt sentralisering av anskaffelser, vil 

skolene antakelig fremdeles ha innflytelse på hvilke 

læremidler som anskaffes. Skolene involveres 

eksempelvis ofte i prosessen gjennom deltakelse i 

faggrupper.  

Intervjuene viser at det er usikkerhet rundt hvor stor 

andel av innkjøpte læremidler de digitale 

læremidlene utgjør. Blant dem som har gitt et anslag 

spenner den digitale andelen fra 50 prosent i 

grunnskolen til 70 prosent i videregående opplæring. 

Dette stemmer godt overens med tall fra 

Forleggerforeningen, som viser en digital andel på 50 

prosent, og en forventning om at NDLA driver opp den 

digitale andelen på videregående skoler. Merk at 

fordelingen av innkjøp ikke nødvendigvis gjenspeiler 

bruk i undervisningen. 

3.2.4 Skolene 

Selve bruken av digitale læremidler skjer i skolene.  

Denne utredningen tar for seg grunnopplæringen. 

Dette kapitlet beskriver grunnskolen og videregående 

opplæring Det som er mer spesifikke problemstillinger 

for fag- og yrkesopplæring er skilt ut i kapittel 5.  

For skoleåret 2021/2022 var det per 1. oktober 

2021 registrert 605 750 elever fordelt på 2484 

kommunale grunnskoler (Utdanningsdirektoratet, 

2021a). På samme tidspunkt var det registrert 

169 556 elever i offentlige videregående skoler, 

herunder 104 679 i studieforberedende 

utdanningsprogram og 64 877 i yrkesfaglige 

utdanningsprogram (Utdanningsdirektoratet, 2021b). 

Stadig flere elever har en egen digital enhet. Figur 

3-9 viser andel elever som har tilgang til en egen 

digital enhet for skoleåret 2021/2022. Vi ser at 

dekningsgraden blir høyere i takt med skoletrinnene –

på 10. trinn har nesten alle elever tilgang til en egen 

digital enhet, mens i underkant av 8 av 10 på 1. trinn 

har det. Figuren viser også fordelingen over ulike type 

enheter. Nettbrett er mye brukt i 1. – 4. trinn, mens 

PC/Mac og Chromebook dominerer på 

ungdomstrinnene. På mellomtrinnet er det en jevnere 

fordeling mellom nettbrett og PC/Mac/Chromebook.
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Figur 3-9: Andel elever i grunnskolen med tilgang til en egen digital enhet. Skoleåret 2021/2022 

 

Kilde: Oslo Economics’ illustrasjon av tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (Utdanningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 

2022).  Private digitale enheter i hjemmet er ikke medregnet.

Samlet sett er dekningsgraden høy, noe som bidrar til 

å gjøre skolene rustet til å bruke digitale læremidler.  

NIFU (2021) finner at mer eller mindre alle 

grunnskoler og videregående skoler bruker både 

trykte bøker og digitale læremidler. I en undersøkelse 

fra 2017 kartlegger Rambøll hvilke læremidler som 

brukes mest. Undersøkelsen er basert på en 

landsdekkende spørreundersøkelser blant skoler og 

supplerende intervjuer. 1 199 grunnskoler (42 %) og 

220 videregående skoler (52 %) leverte fullstendige 

besvarelser. Figur 3-10 og Figur 3-11viser andel 

grunnskoler og videregående skoler som bruker 

utvalgte læremidler. Utvalget består av de digitale 

læremidlene som brukes mest ifølge Rambøll (2017)     

og som inngår i tilskuddsordningen for kjøp av digitale 

læremidler, samt NDLA og NRK Skole. For en 

fullstendig oversikt over læremidlene som gir 

innkjøpsstøtte se rapportvedlegget.   

Fagfornyelsen har stimulert til nye satsinger, som 

Skolen av Cappelen Damm og Skolestudio av 

Gyldendal. Flere skoleeiere og skoleledere vi har 

intervjuet forteller at skolene benytter Skolen og 

Skolestudio. Det kan tyde på at Cappelens og 

Gyldendals satsing har økt bruken av deres 

læremidler fra 2017.
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Figur 3-10: Andel grunnskoler som bruker utvalgte læremidler. 2017 

 

Kilde: Rambøll (2017) 

 

Figur 3-11: Andel videregående skoler som bruker utvalgte læremidler. 2017 

 

Kilde: Rambøll (2017) 

3.3 Tilbuds- og etterspørselsdrivere 

I dette delkapitlet ser vi nærmere på faktorene som 

driver tilbud og etterspørsel etter digitale læremidler. 

Kartlegging av disse faktorene hjelper oss å forstå 

skolene og skoleeiernes behov, samt hva som gjør 

markedet attraktivt for leverandører. I tillegg kan 

faktorene hjelpe oss å forklare utviklingen i markedet 

og hvorfor det kan oppstå et gap mellom tilbud og 

etterspørsel.  

Tidligere var markedet for digitale læremidler i 

hovedsak tilbudsdrevet, det vil si at tilbudet i stor 

grad springer ut fra av produsentenes idéer, ressurser 

og muligheter. Dette er ikke uvanlig i nye markeder – 

kunder forutser ikke nødvendigvis hvilke produkter de 

har behov for eller hvordan ting kan løses på en 

annen måte. Mange lærere som i dag bruker digitale 

læremidler var til å starte med trolig ikke klar over 

tilbudet eller hva det innebar, og etterspurte det 

dermed heller ikke.  

Etter hvert som lærere, elever og andre har blitt kjent 

med digitale læremidler, og dannet seg en 

oppfattelse av mulighetene og utfordringene som 

følger med, har det blitt det enklere å uttrykke behov 

og ønsker. Over tid har markedet for digitale 

læremidler dermed blitt mer drevet av etterspørselen.   

Både tilbuds- og etterspørselsdrivere spiller i dag en 

viktig rolle.  

3.3.1 Tilbudsdrivere 

Tilbudssiden påvirkes av følgende drivere 

• intensjon 

• teknologisk utvikling 

• markedsforhold 

• kostnader 

• tilskuddsmidler 
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Den sterkeste driveren på tilbudssiden ser ut til å være 

intensjonen om å bidra til god læring. I intervjuer med 

produsenter er dette noe som går igjen. 

Nøkkelpersoner i selskapet har ofte bakgrunn fra 

skolesektoren og sterk interesse for hvordan teknologi 

kan gi nye læringsmuligheter. 

 

Videre har teknologisk utvikling vært helt avgjørende 

for fremveksten av digitale læremidler. Den har gjort 

det mulig å utvikle digitalt innhold, fysiske enheter som 

tilgjengeliggjør innholdet, og infrastrukturen som gjør 

at ulike systemer kan snakke sammen.  

 

Markedsforhold er også en viktig faktor på 

tilbudssiden. Den handler om blant annet antall 

produsenter i markedet, konkurransemessige forhold 

og regulering. I et marked med flere produsenter og 

sunn konkurranse vil tilbudet ofte bli bedre. Dette 

skyldes at produsentene har insentiver til å forbedre 

sitt produkt for å tiltrekke seg kunder fra 

konkurrerende produsenter, og at de ikke kan øke 

prisene uten å tape kunder. I markedet for digitale 

læremidler er det flere tilbydere, men 

konkurranseintensiteten varierer mellom ulike fag og 

skoletrinn. De konkurransemessige forholdene 

diskuteres nærmere senere i kapitlet.   

 

Reguleringen av markedet har også betydning for 

tilbudet. Produsentene må blant annet sørge for at 

læremidlene oppfyller krav til personvern, universell 

utforming og målform. I en nylig rapport av Oslo 

Economics fremheves det at produsenter av digitale 

læremidler etterstreber å sikre universell utforming av 

digitale læremidler, men at det er utfordrende fordi 

det medfører høyere kostnader og lovverket kan 

være vanskelig å forstå (Oslo Economics, 2021).  

 

I tillegg har kostnadene ved å utvikle og oppdatere 

læremidler direkte innvirkning på produsentens 

lønnsomhet, som igjen påvirker hvor attraktivt det er å 

produsere ulike typer læremidler. Produsentene 

oppgir at det er mer kostnadskrevende å produsere 

digitale læremidler enn den trykte boka. En årsak er 

at digitalt innhold ikke bare utformes som tekst og 

bilde, men også som eksempelvis film, animasjoner og 

interaktive oppgaver. Filmproduksjon krever blant 

annet en innspillingslokasjon og et filmteam med for 

eksempel oppgaver knyttet til foto, lyd og lys.  

 

På den andre siden kan digitalt innhold enklere 

oppdateres og skaleres opp. Mens økt produksjon av 

bøker har en kostnad i form av trykking og 

distribusjon, er det tilsynelatende ingen betydelige 

kostnader forbundet med å øke antall lisenser til et 

digitalt læremiddel. For både trykte og digitale 

læremidler er de faste kostnadene høye sammenliknet 

med de variable kostnadene. Jo flere læremidler som 

selges, jo lavere vil enhetskostnadene være. Denne 

skalafordelen kan best utnyttes gjennom å levere 

læremidler til brede fag, og medfører at det ikke er 

grunnlag for et kommersielt marked for mange smale 

fag.  

 

Både produsenter og skoleeiere kan søke om 

tilskuddsmidler, og tilbudssiden blir påvirket gjennom 

begge kanaler. En gang i året kommer 

Utdanningsdirektoratet med en kunngjøring om 

tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler, 

basert på en kartlegging av hvor det er størst behov 

for læremidler. Dette kan eksempelvis gjelde smale 

fagområder, fagopplæring på minoritetsspråk, 

parallellutgaver og læremidler med særskilt 

tilrettelegging. Hensikten med tilskuddsordningen er å 

sørge for at det er et tilbud der det ikke ellers ville 

vært et marked. Fra intervjuene kommer det frem at 

kunngjøringen om tilskuddsmidler har betydning for 

leverandørenes prioriteringer og utvikling. Skoleeiere 

kan på sin side søke om tilskudd til kjøp av digitale 

læremidler. Denne tilskuddsordningen bidrar til mer 

penger i markedet for digitale læremidler, og gjør 

det mer attraktivt å utvikle et digitalt tilbud.  

 

I tillegg til gir Utdanningsdirektoratet tilskudd gjennom 

Den teknologiske skolesekken (Figur 3-12). Både 

utviklere av digitale læremidler og skoleeiere kan få 

midler gjennom ordningen. Eksempelvis har 

produsenter fått støtte til utvikling av nye digitale 

læremidler (Utdanningsdirektoratet, 2019). Et annet 

eksempel er tilskudd til innkjøp av læremidler tilknyttet 

det nye læreplanverket (LK2020) i forbindelse med 

Fagfornyelsen. Tilskuddet beregnes og utbetales på 

grunnlag av kommunenes elevtall, og er således ikke 

søknadsbasert. Midlene kan benyttes til å kjøpe både 

trykte og digitale læremidler. I 2020 er potten på 

100 millioner kroner (Utdanningsdirektoratet, 2022b). 
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Figur 3-12: Den teknologiske skolesekken 

 

Illustrasjon: Oslo Economics, med fakta fra 

Utdanningsdirektoratet (2019). 

3.3.2 Etterspørselsdrivere 

På etterspørselssiden er følgende drivere relevante: 

• kvalitet, funksjonalitet 

• relevans 

• tilgjengelighet 

• pris 

• tilskuddsmidler 

• personvern, universell utforming og målform 

• kompetanse 

• forventninger og holdninger 

 

Basert på våre intervjuer virker intensjonen om å 

forbedre opplæringen å være den sterkeste driveren 

også på etterspørselssiden. Dette synliggjøres ved at 

kvalitet og funksjonalitet oppgis som de viktigste 

faktorene ved valg av digitale læremidler. I disse 

faktorene inngår blant annet design, interaktivitet, 

adaptivitet, dybdelæring, variasjon, samarbeid, 

vurdering, tverrfaglighet og læringsstrategier. Flere 

av skoleeierne og skolelederne vi har intervjuet 

trekker også frem fordelen ved at digitale læremidler 

kan oppdateres kontinuerlig, i motsetning til fysiske 

bøker.  

Tilgjengelighet er en annen viktig etterspørselsdriver. 

Det handler om hvor lett tilgjengelig informasjon om 

læremidlene er, grad av sentralisering og 

byttekostnader. For det første opplever mange 

skoleeiere og skoleledere markedet som lite 

oversiktlig. En konsekvens er at det kan være 

vanskelig å kartlegge og vurdere alternative 

læremidler, og dermed blir de mindre tilgjengelige. 

For det andre kan tilgjengelighet begrenses av 

sentralisering. Dersom beslutningsmyndigheten ligger 

hos skoleeier, og skoleeier ikke ønsker eller har 

penger til å kjøpe et læremiddel, er læremidlet 

mindre tilgjengelig for skolene. For det tredje kan det 

være betydelige byttekostnader forbundet med å 

skifte leverandør. Et eksempel er tiden det tar å sette 

seg inn i et nytt læremiddel og innarbeide det i 

undervisningen. Et annet eksempel er ressursene som 

kreves for å kvalitetssikre et nytt læremiddel og 

undersøke at kravene til personvern oppfylles.  

En annen faktor som trekkes frem i de fleste intervjuer 

er økonomi. Skoleeiere og skoler har begrensede 

budsjetter, og ønsker naturligvis å få mest mulig ut av 

pengene. Fordi digitale læremidler er mer 

kostnadskrevende å produsere, er de også i mange 

tilfeller dyrere. Noen skoleeiere/skoleledere har 

imidlertid et håp om at bruk av digitale læremidler 

skal gi en kostnadsbesparelse. I disse tilfellene kan det 

oppstå av avvik mellom det skoleeiere/skoler 

etterspør og det produsentene tilbyr – produsentene 

vi har snakket med har et mål om å utvikle digitale 

læremidler som forbedrer læring, og som ikke 

nødvendigvis er billigere. Det kan likevel hende at 

markedet vil utvikle seg slik at digitale læremidler på 

sikt vil bli en mer kostnadseffektiv løsning, men 

foreløpig er det en vei å gå. Trykte bøker brukes 

fremdeles i utstrakt omfang. Hvor mye dette skyldes 

pris, og hvor mye det skyldes andre faktorer (som 

lærerens preferanse), er vanskelig å fastslå. Men det 

spiller trolig en rolle.   

Ved siden av pris er tilskuddsmidler en sentral 

økonomisk faktor. Utdanningsdirektoratet gir blant 

annet tilskudd til digitale læremidler, utstyr for 

programmering i skolen, utstyr i yrkesfaglig oppæring 

og til merutgifter i forbindelse med innkjøp av nye 

læremidler til fagfornyelsen. Tilskuddsordningen for 

innkjøp av digitale læremidler er et av tiltakene 

innenfor Den teknologiske skolesekken og har som 

formål å gi insentiver til innkjøp av digitale 

læremidler. Over en fireårsperiode kan skoleeiere 

(hver for seg eller sammen) søke om midler gjennom 

Utdanningsdirektoratet. For å få innvilget søknaden 

om tilskuddsmidler må skoleeiere oppfylle visse 

kriterier. Blant annet må kommunen/fylkeskommunen 

ha en infrastruktur som gjør det hensiktsmessig å 

anskaffe digitale læremidler, læremidlene som 

anskaffes må finnes på Utdanningsdirektoratets liste 

over læremidler som gir innkjøpsstøtte og være mer 

enn en digital utgave av en trykt bok og skoleeier må 

benytte en egenandel. Det er imidlertid mulig å hente 
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egenandelsmidler fra andre ordninger 

(Utdanningsdirektoratet , 2022).   

Tildeling og egenandel til kjøp av digitale læremidler 

gjennom Den teknologiske skolesekken er illustrert i 

Figur 3-13. Tallene for tildeling i 2022 publiseres i 

mai. Utdanningsdirektoratet endret premissene for 

tilskuddet fra 2019 til 2020, som gir variasjoner i 

egenandelen. Den svært høye tilskuddspotten i 2020 

skyldes en ekstrabevilgning på 50 millioner kroner 

som kom etter at vilkårene var satt.  

Figur 3-13: Tilskudd og egenandel til kjøp av 

digitale læremidler. Millioner kroner. 2019-2022 

 

Kilde: Tall tilsendt fra Utdanningsdirektoratet. Merknad: Vi har 

ikke tall på faktisk tildeling i 2022. 

Figur 3-15 og Figur 3-15 viser elevgrunnlaget for 

kjøp av digitale læremidler i 2021, som 

Utdanningsdirektoratet tok utgangspunkt i, etter 

henholdsvis kommune (Figur 3-14) og fylke (Figur 

3-15). Grå farge i Figur 3-14 betyr at kommunen ikke 

søkte tilskudd i 2021.  

 

Figur 3-14: Mulig elevgrunnlag for innkjøp av 

digitale læremidler, blant kommuner som fikk 

tilskudd. 2021  

 

Kilde: Elevgrunnlag tilsendt fra Utdanningsdirektoratet, som av 

Oslo Economics er koblet mot oversikten over hvilke kommuner 

som fikk tilskudd fra Utdanningsdirektoratet (2021). 

Longyearbyen er ikke illustrert, men fikk også tilskudd. Kart 

generert via https://apps.hammersmoe.no/. Merknad: Kommuner 

markert med grått søkte ikke tilskudd i 2021. 

Figur 3-15: Mulig elevgrunnlag for innkjøp av 

digitale læremidler, etter fylke. 2021 

 

Kilde: Tall tilsendt fra Utdanningsdirektoratet. 

Elevsatsen per kommune og fylke var nær 73 kroner i 

2021. Blant kommuner og fylker som søkte tilskudd, 

søkte de fleste fullt beløp. Unntakene, som ikke søkte 

fullt beløp, er illustrert i Figur 3-16. Å ikke søke fullt 

beløp henger trolig sammen med kravet om 

egenkapital. Bergen kunne eksempelvis søkt om 

tilskudd basert på et elevgrunnlag på 29 425 elever, 

men valgte i stedet å søke om tilskudd for 9 236 

elever, som utgjør 31 prosent. Med 20 189 elever 
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ikke søkt for og en elevsats på nær 73 kroner, betyr 

det at Bergen potensielt kunne søkt for nær 1,5 

millioner kroner mer i tilskudd enn kommunen gjorde. 

Merk at kommuner i slike tilfeller står fritt til å i 

etterkant fordele det tildelte lavere beløpet på alle 

elever i kommunen, som i så fall innebærer at 

tilskuddet tilfaller alle elever, men da med en lavere 

sats enn full sats. 

Kommunene som ikke søkte i det hele tatt (markert 

med grå farge i Figur 3-14)  var i hovedsak 

kommuner med elevtall under 2000 elever. Den største 

kommunen som ikke søkte, målt i elevtall, var 

Kristiansand. Kartet viser også at en del av 

kommunene som ikke søkte ligger i Troms og Finnmark. 

Valget om å ikke søke henger trolig, slik som for de 

som ikke søkte fullt mulig beløp, sammen med kravet 

om egenkapital. Andre mulige forklaringer er 

pandemi og begrenset administrativ kapasitet i 

kommunene eller at det ikke satses like mye på 

digitale læremidler som i kommunene som har søkt. 

Figur 3-16: Andel søkt om blant de som ikke søkte 

fullt beløp. 2021 

 

Kilde: Tall tilsendt fra Utdanningsdirektoratet. 

Tilskuddsordningen har merkbare effekter på 

markedet. De økonomiske insentivene bidrar til at 

etterspørselen i markedet vris mot digitale læremidler. 

Ettersom læremidlene som gir innkjøpsstøtte må 

oppfylle visse kriterier, kan kriteriene være med på å 

sikre kvaliteten på læremidlene. For at et læremiddel 

skal få støtte, må det være tydelig at læremiddelet 

dekker innhold i læreplanen. 

Skoleeiere og skoleledere er svært opptatte av å 

legge til rette for læring. For at alle elever skal ha 

gode forutsetninger for å lære, må læremidlene være 

universelt utformet og foreligge på både bokmål og 

nynorsk. I tillegg er det viktig at elevers og læreres 

personvern ivaretas. Økt bevissthet rundt dette vil slå 

ut i høyere etterspørsel for produsenter som 

vektlegger dette.  

Kompetanse påvirker etterspørselen etter digitale 

læremidler på flere måter. Læreres digitale 

kompetanse har betydning for hvor komfortable de er 

med å benytte digitale læremidler i undervisningen. 

Manglende kompetanse kan gi utrygghet, som igjen 

kan utrykkes som motstand mot det digitale. Omvendt 

kan høy digital kompetanse føre til økt etterspørsel. 

Kompetansen hos de som gjør innkjøp kan også 

påvirke etterspørselen. Høy bestillerkompetanse 

inkluderer evne til å kartlegge ulike alternativer, 

vurdere kvalitet og overholdelse av krav til 

personvern, universell utforming og målform, samt 

fremforhandle gode avtaler. Ifølge Oslo Economics 

(2021) kan det være vanskelig å forstå regelverket 

som er knyttet til universell utforming, og mange 

kommuner er for små til å besitte den nødvendige 

kompetansen og ressursene som kreves for å sikre at 

læremidlene oppfyller retningslinjene.  

Det siste punktet vi vil trekke frem på 

etterspørselssiden er forventninger og holdninger. 

Foreldre, elever, lærere og andre interessenter kan ha 

forventninger knyttet til bruk av digitale læremidler i 

opplæringen. Forventninger om at skolen skal være 

langt fremme digitalt, kan være en pådriver for økt 

etterspørsel etter digitale læremidler. På den andre 

siden kan skoleeiere/skoleledere bli mer 

tilbakeholdne med anskaffelse av digitale læremidler 

dersom det skaper høye forventninger om det 

fremtidige undervisningstilbudet. For eksempel skjer 

det at skoleeiere/skoleledere nøler med å bruke 

tilskuddsmidler til å kjøpe digital læremidler, fordi de 

ikke vet om tilbudet kan opprettholdes uten tilskudd.  

Holdninger til digitalisering kan også legge press på 

skolene, i den ene eller andre retningen. 

Interessentgruppene kan ha sterke formeninger om 

hvorvidt barn og unge lærer bedre ved hjelp av 

digitale læremidler og i hvilken grad skjermbruk bør 

begrenses. Eksempel på holdningsskapere er media, 

forskning og sosiale nettverk.  

3.4 Anskaffelsesprosess 

Både skoleeiere og skoleledelse kan anskaffe digitale 

læremidler, som beskrevet nærmere tidligere i 

kapitlet. 

Anskaffelse av digitale læremidler skjer normalt på én 

av to måter, 

• offentlig utlysning på Doffin 

• direkte anskaffelse  

Dersom en anskaffelse overstiger terskelverdien på 

100 000 kroner, som mange anskaffelser av 

læremidler gjør, trer offentlige anbudsregler i kraft.  
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Reglene skal ivareta krav om konkurranse gjennom 

innhenting av tilbud fra et rimelig antall leverandører. 

Hva som anses som et rimelig antall leverandører 

avhenger av omstendighetene i det bestemte 

markedet, som antall leverandører. 

For anskaffelser som overstiger den nasjonale 

terskelverdien på 1,3 millioner kroner kommer mer 

detaljerte prosedyreregler til anvendelse. 

Dersom en anskaffelse er på under 100 000 kroner 

ekskl. mva. er den unntatt regelverket for offentlige 

anskaffelser. I slike tilfeller kan innkjøp gjøres direkte 

fra produsent eller forhandler. Uavhengig av hvorvidt 

offentlige anbudsregler trer i kraft er det god 

forretningsskikk å innhente tilbud fra flere 

leverandører og vurdere ulike alternative løsninger. 

Når det gjelder størrelsen på anskaffelser er det et 

spørsmål om hver skole har sitt eget budsjett og kan 

anskaffe uavhengig av andre skolers anskaffelser i 

kommunen eller hvorvidt dette må ses i sammenheng. 

Et annet spørsmål er i hvilken grad det er lov til å dele 

opp anskaffelser av læremidler i ulike fag, så lenge 

det er leverandører i markedet som kan tilby alle 

læremidlene. Her kan regelverket oppfattes noe 

uklart.  

De ulike metodene er illustrert i Figur 3-17. 

 

Figur 3-17: Anskaffelsesmetoder 

 

 

Illustrasjon av de ulike anskaffelsesmetodene (Oslo Economics)

3.4.1 Bestillerkompetanse 

Mange ulike arbeidsoppgaver og funksjoner skal 

dekkes i anskaffelsesprosessen, og ofte er det 

nødvendig å trekke på kompetansen til flere personer. 

Dette gjelder uavhengig av anskaffelsesmetode. 

For å kunne sikre et godt utgangspunkt for innkjøp bør 

innkjøper ha en viss oversikt over behovet i skolen og 

hvilke læremidler som finnes i markedet. Det må 

skrives kravspesifikasjoner og utformes 

anbudskonkurranser for større anskaffelser, mens det 

for mindre anskaffelser må innhentes tilbud fra 

leverandører. Deretter må det gjøres en vurdering av 

de ulike alternativene. I denne sammenhengen er det 

viktig å kunne vurdere læremidlene opp mot 

læreplanverket, deres funksjonalitet og grensesnitt, 

samt pedagogiske kvalitet. I tillegg stilles stadig 

strengere krav til faktorer som personvern, IKT-

sikkerhet, teknologisk kompatibilitet med kommunens 

IT-plattform og universell utforming, og det kan være 

svært ressurskrevende å undersøke hvorvidt kriteriene 

er oppfylt.  

Høy bestillerkompetanse gir bedre forutsetninger for 

å sikre gode valg av digitale læremidler, 

læringsressurser og utstyr. Likevel viser kartleggingen 

vår at det er varierende bestillerkompetanse blant 

skoleeiere og skoleledere.   

Blant skoleeiere og skoleledere som opplever 

tilstrekkelig kompetanse på feltet, ser vi at etablering 

av tverrfaglige team og faggrupper er en faktor som 

ofte går igjen. Tverrfaglige team og faggrupper 

bidrar til å sikre at anskaffelsesregelverket og 
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retningslinjer for personvern og informasjonssikkerhet 

etterleves, og at læremidlene som velges holder høy 

standard og er de læremidlene som skolene kan få 

størst utbytte av.  

Det finnes noen verktøy som kan forenkle arbeidet 

med innkjøp. Et eksempel er risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS), som er et rammeverk for å 

vurdere risikoen for at uønskede hendelser skal 

inntreffe og hvilke konsekvenser de vil ha.  

Et mulig tiltak i forbindelse med innkjøp er 

videreutvikling av Utdanningsdirektoratets veiledere. 

Som et av tiltakene i Handlingsplan for digitalisering i 

grunnopplæringen (2020–2021) er det blant annet 

utviklet veilederne for vurdering av læremidlers 

kvalitet i samspill med en rekke interessenter, 

deriblant elever, lærere, skoleledere, skoleeiere, 

forskere og læremiddelutviklernes 

bransjeorganisasjoner. Det finnes også veiledere for 

risikovurdering, skytjenester og 

personvernkonsekvenser. De eksisterende veilederne 

er ikke rettet mot innkjøpsprosessen, noe det synes å 

være et behov for.  

3.4.2 Personvern  

Handlingsplanen for digitalisering i grunnopplæringen 

(2020–2021) presiserer at nasjonale 

utdanningsmyndigheter ikke skal kvalitetssikre eller 

godkjenne digitale læremidler. Nasjonale 

utdanningsmyndigheter skal verken sikre den tekniske, 

pedagogiske og faglige kvaliteten av læremidlene 

eller vurdere om de oppfyller lover og regler.  

(Kunnskapsdepartementet, 2020, s. 6). 

Handlingsplanen viser også til kommunesektorens 

ansvar (s. 6). Det er kommunesektoren som er 

behandlingsansvarlig for personopplysninger, og som 

derfor har ansvar for å sikre personvernet og 

informasjonssikkerheten i tjenestene som blir benyttet i 

skolen. Anskaffelsesprosessen blir derfor mer 

komplisert og det stilles høyere krav til 

bestillerkompetanse. Dette er trolig en medvirkende 

årsak til flere kommuner og fylkeskommuner 

sentraliserer anskaffelsene av digitale læremidler. 

Inntrykket fra intervjuene er at kommunene og 

fylkeskommunene tar ansvaret som de har for 

personvern og informasjonssikkerhet. Samtidig gis det 

på intervjuene tydelig uttrykk for at dette både er 

ressurskrevende og at det kan være usikkerhet rundt 

reglene. 

Personvern og informasjonssikkerhet knyttet til 

digitalisering er også sentrale problemstillinger i 

andre sektorer. Innen bank og finans kan dette 

eksempelvis knytte seg til svindel med BankID, mens 

det innen helsesektoren kan handle om 

helseopplysninger på avveie. Et annet eksempel er 

selskapet Norkart, som leverer IT-systemer for kart- 

og eiendomsinformasjon, som nylig ble utsatt for 

dataangrep i en søketjeneste. Angrepet førte til svært 

store mengder persondata kom på avveie (Olsson & 

Omland, 2022).  

3.5 Markedsorganisering og 

økosystem  

3.5.1 Markedsorganisering 

I kapittel 3.2 trakk vi frem de mest relevante aktørene 

i markedet, og beskrev deres rolle. I dette kapitlet 

retter vi søkelyset mot samhandlingen mellom de ulike 

aktørene, systemene og løsningene. 

Det er en rekke arbeidsoppgaver og funksjoner som 

må løses i en verdikjede for digitale læremidler, og 

produsentene samarbeider ofte med 

underleverandører, tjenesteleverandører og lærere. 

Deretter selges læremidlene til skoleeiere og skoler, 

enten som en direkte anskaffelse eller en offentlig 

utlysning gjennom Doffin. Anskaffelsesprosesser kan 

være komplekse, og ofte er det behov for bred 

kompetanse på innkjøpssiden. Noen eksempler er 

teknisk kompetanse, fagspesifikk kompetanse, juridisk 

kompetanse og økonomisk kompetanse. Dette løses i 

mange tilfeller ved at skoleeier eller skoleledere 

organiserer faggrupper eller tverrfaglige team.   

For at elever og lærere skal kunne ta i bruk digitale 

læremidler trenger de også digitale enheter, 

infrastruktur og lagrings- og autentiseringsløsninger. 

Vanligvis spiller både skoleeiere og skoleledere en 

aktiv tilretteleggingsrolle. I tillegg må skolene jevnlig 

fornye lisenser eller kjøpe nye læremidler, og lærerne 

må sette seg inn i læremidlene og integrere dem i sine 

undervisningsopplegg. Ved siden av dette kommer 

blant annet behov for veiledning omkring pedagogisk 

bruk av digitale læremidler, teknisk brukerstøtte og 

retningslinjer for personvern og informasjonssikkerhet.  

3.5.2 Økosystem 

Teksten over har vist at det er et stort antall aktører, 

løsninger og tjenester som samhandler om utvikling, 

formidling, anskaffelse, forvaltning og bruk av 

digitale læremidler. En måte å tenke på dette er som 

et økosystem, som er nærmere utredet av Agenda 

Kaupang i parallelt pågående prosjekt for 

Utdanningsdirektoratet. 

Begrepet økosystem kan tilegnes ulike betydning på 

tvers av aktører og sektorer. Kartverket (2022) bruker 

eksempelvis begrepet en rekke ganger i sin 

årsmelding og skriver da om «et økosystem for deling 

av stedsdata», «et digitalt geografisk økosystem» og 

«vårt felles digitale økosystem». Kartverket (2022, s. 

42) beskriver også samspill mellom ulike økosystemer: 
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«En delingsplattform for geodata som enkelt deler og 

samvirker med andre økosystemer vil være en viktig 

komponent i den digitale grunnmuren som skal 

muliggjøre overgangen til et mer bærekraftig samfunn 

og en grønnere økonomi.» Kartverket er aktive i 

mange systemer og rollen deres kan variere fra det 

ene økosystemet til det neste. 

Også innen e-helse vil det kunne være mange 

økosystemer. I en artikkel i Dagens Medisin, omtaler 

professor ved Institutt for informatikk ved UiO, Bendik 

Bygstad, dette som et «lagdelt» økosystem med 

offentlige plattformer og private tjenesteleverandører 

(Bygstad, 2021). Eksempel på utviklinger de siste 

årene, som nevnes i artikkelen, er HelseNorge, 

kjernejournal, Felles Kommunal Journal (tidligere 

Aksjon journal) og Norsk Helsenetts rolle som 

plattformeier. Artikkelen peker på at visjonen om et 

økosystem har modnet, som gjør rollefordelingen 

mellom ulike aktører tydeligere. Bygstad avslutter i sin 

artikkel at økosystemer ikke vedtas, men «utvikles 

gjennom samspillet mellom brukerbehov og teknologi». 

Videre skriver han at mye fremdeles kan gå galt og 

at det derfor er «viktig at myndighetene regulerer 

økosystemet på en god måte». 

Velfungerende økosystemer innen e-helse vil bety 

enklere systemer som kan bidra betydelig til 

kostnadseffektive tjenester og forenkling av folks 

hverdag. Eksempel på et slikt potensial, fra tjenestene 

nevnt i forrige avnsitt, er kjernejournalen, der kritiske 

helseopplysninger er tilgjengelig via helsenorge.no. 

Finansnæringen er også preget av samhandling og 

samarbeidsløsninger, både innad i finansnæringen og 

med andre aktører. Eksempler på samhandling innad i 

næringen er banksektoren, med felles 

betalingsformidlingssystem, bankaxept, felles bankID 

og felles systemer for håndtering av pengestrømmer 

og transaksjoner. Eksempel på ekstern samhandling er  

Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP), som er 

et samarbeid innledet av Skatteetaten, 

Brønnøysundregistrene og finansnæringen i 2016, der 

partene samarbeider om å digitalisere og 

effektivisere prosesser i samfunnet. Begrepet 

«økosystem» brukes ikke nødvendigvis om alle slike 

samarbeid, også fordi begrepet kan tillegges ulik 

betydning av ulike aktører. Men dersom vi oversetter 

økosystem til å dreie seg om både teknologiske 

løsninger, regler, rammebetingelser og samtidig tillit 

mellom aktørene, så kan det sies å være mange 

økosystem i finansnæringen.  

Figur 3-18 viser en stilisert illustrasjon av et økosystem 

for digitale læremidler. Jo bedre samspillet i 

økosystemet fungerer, jo bedre er forutsetningene for 

å bruke digitale læremidler på en måte som bidrar til 

økt læring. 

Figur 3-18: Økosystem for digitale læremidler 

 

Et økosystem for digitale læremidler kan tenkes på som aktørene, 

løsningene og tjenestene som samhandler omkring utvikling, 

formidling, anskaffelse, forvaltning og bruk. Illustrasjon av ulike 

elementer som kan inngå i et økosystem for digitale læremidler 

av Oslo Economics 

I handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen 

(2020-2021) trekkes økosystem frem som et 

satsingsområde: «Det er et nasjonalt mål for 

digitaliseringspolitikken at kommunale og statlige 

virksomheter, sammen med leverandørene, bygger 

sine tjenester med utgangspunkt i et felles økosystem.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2020, s. 9)   

Et av målene med et felles økosystem er å sikre et 

kompetitivt og innovativt marked med et mangfold av 

digitale læremidler og læringsressurser.  

For å nå målet må det gjøres en kartlegging av hvilke 

aktører, løsninger og tjeneste som bør inngå i 

økosystemet, hvilke standarder og fellesløsninger som 

bør legges til grunn og hvilke spilleregler som skal 

gjelde.  

Dette er problemstillinger Utdanningsdirektoratet 

jobber aktivt med, og som denne analysen kan bidra 

til å belyse. Vi har blant snakket med aktørene i 

markedet om hva de tenker kunne gjort markedet for 

digitale læremidler mer velfungerende. I noen av 

intervjuene har dette dreid samtalene inn på temaer 

som er særlig aktuelle med tanke på etablering av et 

felles økosystem i markedet for digitale læremidler og 

hva som vil være potensielle muligheter og hindringer. 

Vi har også stilt direkte spørsmål om økosystem når 

det har virket hensiktsmessig.  

En sentral utfordring er at begrepet økosystem i dag 

tolkes på ulike måter. Et første steg i prosessen vil 

derfor være å skape en felles forståelse av hva et 

økosystem er, og hva det skal oppnå. Samtalene med 

aktørene i markedet viser imidlertid at de fleste stiller 

seg positive til sentrale elementer i økosystemet, som 
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økt standardisering, fellesløsninger og mer 

samhandling.   

Både leverandører, skoleeiere og skoleledere ønsker 

seg økt standardisering. For leverandørene kan det 

på den ene siden føre til strengere krav, men på den 

andre siden blir markedet mer forutsigbart. I tillegg vil 

kostnadene ved å utvikle læremidler etter definerte 

standarder være lavere sammenliknet med når 

produsentene må tilpasse seg ulike systemer. Dette 

kan gjøre det mer attraktivt å etablere seg i 

markedet, samt bidra til at det er enklere å være en 

mindre aktør. Standardisering vil derfor kunne bidra 

til økt innovasjon og konkurranse, som igjen kan føre til 

økt kvalitet. 

For skoleeiere og skoleledere vil standardisering 

bidra til å forenkle anskaffelse og administrasjon av 

digitale læremidler og læringsressurser, som i dag 

oppleves som svært krevende for mange. 

Standardisering vil gjøre det enklere å gå fra en 

løsning til en annen, og reduserte byttekostnadene kan 

ha positive effekter på konkurransen i markedet.  

Intervjuene tyder også på at det er behov for 

fellesløsninger. Dette er i tråd med en utredning av 

fellesløsning utført av Sopra Steria (Rønn, Morken, 

Falla, & Sjøvik, 2019). Behovet for fellesløsninger 

bunner i store økonomiske forskjeller mellom 

skoleeiere, som medfører at elever rundt omkring i 

landet ikke har det samme tilbudet. Ressurssituasjonen 

i den enkelte kommune/fylkeskommune er avgjørende 

for satsingen på digitalisering av grunnopplæringen, 

og den gir elever i forskjellige deler av landet ulike 

forutsetninger for opplæring. Fellesløsninger vil bidra 

til at elevene i større grad får samme muligheter 

uavhengig av hvilken kommune eller fylkeskommune 

de tilhører.  

Skoleeiere og skoleledere ønsker seg i tillegg et mer 

oversiktlig marked, hvor det samtidig er et rikt tilbud 

og nok valgfrihet. Intensjonen fra myndighetene med 

en nasjonal tjenestekatalog er at den skal gi bedre 

oversikt og enklere tilgang til digitale læremidler, og 

på den måten legge til rette for undervisning som er 

tilpasset den enkelte elev.  

Det er foreløpig ikke avklart hvordan en slik 

tjenestekatalog skal se ut. I sin enkleste form vil 

tjenestekatalogen primært inneholde en oversikt og 

beskrivelser av digitale læremidler. En mer avansert 

utgave kan eksempelvis inneholde informasjon om 

ordrehistorikk og tilgjengelige lisenser, statistikk og 

analyse av bruk, samt vurderinger opp mot krav til 

universell utforming, språk og personvern. En 

tjenestekatalog trenger heller ikke være begrenset til 

digitale læremidler, men kan også inneholde andre 

typer digitale ressurser. 

Intervjuene med skoleeiere og skoleledere indikerer at 

en løsning som gir bedre oversikt over læremidler er 

etterspurt. BS Undervisning og Skolon har allerede 

registrert dette behovet, og utviklet løsninger som 

oppfyller mange av funksjonene som vurderes i 

forbindelse med en tjenestekatalog. Ulempene med at 

tjenesten leveres av forhandlere er at utviklingen er 

betinget av hva som skaper verdi på 

forhandlerleddet, det er uklart hvem som har ansvar 

for å holde innholdet oppdatert, samt at ikke alle 

leverandørene i markedet er tilknyttet en forhandler. 

Leverandørene ønsker ikke nødvendigvis distribusjon 

gjennom en forhandler, og forhandlerne kan stenge 

leverandører ute fra sin plattform. Videre er 

forhandlere og andre leverandører konkurrenter. 

Informasjon om kjøp og bruk av digitale læremidler 

kan bidra til informasjonsasymmetri ved at 

forhandlerne får tilgang til informasjon om sine 

konkurrenter.   

Det er ikke åpenbart hvem som bør drifte en slik 

løsning for å sikre at alle aktørene i økosystemet 

inkluderes og at løsningen bidrar til innovasjon og 

konkurranse i markedet. I handlingsplanen for 

digitalisering i grunnopplæringen (2020-2021) 

skisseres Feide som en mulig løsning for en nasjonal 

tjenestekatalog. Det påpekes at Feide allerede har en 

tjenestekatalog, men at det er behov for 

videreutvikling dersom denne løsningen skal fungere 

tilfresstillende.  

Feide vil også kunne spille en sentral rolle i 

økosystemet gjennom løsninger for sikker autentisering 

og dataflyt. Et velfungerende økosystem forutsetter en 

god dataflyt. Dette kan dreie seg om metadata om 

digitale læremidler, lærings- og aktivitetsdata, og 

elevopplysninger. Den nødvendige viljen og tilliten til 

å dele data synes imidlertid ikke å være til stede i 

dag. Særlig på leverandørsiden, hvor data kan 

utgjøre et viktig konkurransefortinn for de store 

aktørene, er det skepsis rundt deling. Det kan også 

være praktiske hindringer, som at produsentene har 

bygget løsninger basert på ulike informasjonsmodeller 

som ikke så lett lar seg kombinere. For å lykkes med 

et økosystem må gevinstene tydeliggjøres og tillit må 

bygges. 

3.6 Konkurransemessige forhold og 

markedshindringer 

3.6.1 Prisingsmodeller 

Trykte og digitale læremidler har fundamentalt 

forskjellige prisingsmodeller. 

Trykte bøker selges normalt til en stykkpris, slik at jo 

lenger levetid boken har, desto lavere blir den årlige 

kostnaden. Når det kommer en oppdatert utgave, er 

det opp til skoleeiere og skoleledere å bestemme om 
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det er betalingsvilje for oppdateringen og på hvilket 

tidspunkt den oppdaterte utgaven eventuelt skal 

kjøpes.  

Digitale læremidler betales derimot gjennom en årlig 

lisens per elev. Dersom kjøper ikke betaler for ny 

lisens, forsvinner også tilgangen til produktet. Til 

sammenligning, kan en kjøper av en trykt bok beholde 

tilgangen til produktet (gammel bok) selv om det 

gjøres oppdateringer. Det er derfor ikke mulig å 

spare penger ved å øke levetiden til læremidlet, noe 

som gir et mindre fleksibelt budsjett. På den andre 

siden oppdateres mange digitale læremidler 

kontinuerlig, slik at elevene typisk vil ha tilgang til mer 

oppdatert og nytt innhold ved bruk av digitale 

læremidler. Dersom skoleeiere/skoleledere ønsker å 

gi skoler tilgang til et bestemt læremiddel kan de 

imidlertid ikke lenger velge om og når de vil betale 

for oppdateringer av læremidlet. Prisingsmodellen til 

digitale læremidler gir dermed mer selgermakt enn 

prisingsmodellen til trykte bøker.  

3.6.2 Markedsmakt 

Fremveksten av digitale læremidler har bidratt til 

flere læremidler i markedet. Flere skoleeiere og 

skoleledere vi har snakket med opplever at det er 

vanskelig å holde oversikt over læremidlene som 

finnes. Hvis vi i tillegg inkluderer læringsressurser og 

verktøy, blir det enda mer krevende.  

I tillegg har skoleeiere og skoleledere ikke kapasitet 

til å gjøre seg kjent med eller vurdere alle læremidler. 

Dette er særlig krevende på grunn av krav til 

personvern, IKT-sikkerhet og universell utforming. Dette 

bidrar til at skoleeiere og skoleledere foretrekker å 

gjøre avtaler med et begrenset antall leverandører. 

Markedsforholdene favoriserer dermed store 

leverandører med heldekkende tilbud. Dette kan 

bidra til å forklare at markedet for digitale 

læremidler har et knippe dominerende aktører, slik 

som de store forlagene, BS Undervisning og NDLA. 

Markedet for digitale læremidler 

har et knippe dominerende aktører, 

slik som de store forlagene, BS 

Undervisning og NDLA. 

At noen få aktører blir dominerende, kan være 

uheldig for kjøpergruppen, fordi konkurranse typisk 

har fordelaktige effekter. På kort sikt kan konkurranse 

bidra til et større utvalg av digitale læremidler, 

lavere priser og effektiv produksjon, fordi 

leverandørene har insentiver til å vinne 

markedsandeler fra konkurrentene. På lang sikt kan 

konkurranse bidra til innovasjon, fordi leverandører 

som ikke forbedrer seg blir utkonkurrert av dem som 

gjør det. Uten tilstrekkelig konkurranse i markedet, 

risikerer vi derfor at tilbudet av digitale læremidler 

blir mindre mangfoldig, dyrere og mindre innovativt.  

Uten tilstrekkelig konkurranse i 

markedet, risikerer vi derfor at 

tilbudet av digitale læremidler blir 

mindre mangfoldig, dyrere og 

mindre innovativt. 

I det følgende gjør vi nærmere rede for hvordan de 

store forlagene, BS Undervisning og NDLA har 

oppnådd sin posisjon, og hvordan det påvirker 

markedet. 

Store forlag  

De store forlagene har opparbeidet seg en sterk 

posisjon i markedet over mange år. De har en 

merkevare som er kjent for aktørene i skolesektoren, 

en etablert infrastruktur og midler til å investere. 

Forlagene kan derfor oppleves som et trygt valg.  

De store forlagene har satset tungt på digitale 

læremidler, og har tilbud som dekker et stort spenn av 

fag og trinn. De største digitale plattformene dekker 

alle fag og alle trinn i grunnskolen, og inkluderer 

både læremidler og andre ressurser. Dette gjør at en 

lærer kommer langt med tilgang til én heldekkende 

plattform. Det er praktisk for både lærere og elever 

å ha begrenset antall systemer å forholde seg til, som 

de til gjengjeld kan bli godt kjent med og utnytte best 

mulig. I tillegg slipper skoleeier/skoleledelse å gjøre 

avtaler med en rekke leverandører. 

Høye byttekostnader hjelper de store forlagene med 

å beholde markedsandeler. Når elever og lærer har 

lært å bruke en plattform, er det en betydelig 

kostnad forbundet med at alle skal lære seg et nytt 

system. I tillegg krever det kostnader i form av 

kartlegging og vurdering av andre alternativer og 

forhandling av nye avtaler. Det kan føre til at 

tersklene for å teste eller kjøpe et nytt læremiddel blir 

høyere enn den ellers ville ha vært. 

Markedsandeler kan gi en indikasjon på hvor mye 

markedsmakt de store forlagene har. Figur 3-19 viser 

hvordan omsetningen til ti av de største produsentene 

(med unntak av Fagbokforlaget) av digitale 

læremidler fordelte seg på den enkelte aktør i 2020. 

Størrelse er definert som omsetning, og vi har tatt 

utgangspunkt i omsetningen som er relatert til digitale 

læremidler. For medlemmer i forleggerforeningen 

(Den norske Forleggerforeningen) er omsetningen fra 

salg av digitale læremidler og øvrige digitale 

produkter oppgitt i Forleggerforeningens 

bransjestatistikk for 2020. Det skilles ikke mellom 

digitale læremidler og øvrige digitale produkter, som 

kan gi noe unøyaktighet. For Inkrement, Kahoot 
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Dragonbox, Kikora, LearnLab og Ask Undervisning har 

vi hentet regnskapstall fra Proff Forvalt. Denne 

tilnærmingen fungerer fordi de overnevnte aktørene 

har et heldigitalt tilbud, slik at omsetningen er knyttet 

til det digitale. Også i disse tallene kan det 

forekomme unøyaktigheter ettersom vi ikke kan skille 

ut inntekter fra digitale læremidler fra øvrige digitale 

ressurser.  

Figuren viser at Gyldendal har den største 

markedsandelen, etterfulgt av Aschehoug på en 

tydelig andreplass, og deretter Cappelen Damm. Vi 

vet imidlertid ikke hvor Fagbokforlaget ville plassert 

seg.  

Figur 3-19: Markedsandeler for 2020  

 

Kilde: Forleggerforeningens bransjestatistikk for 2020 og 

regnskapstall fra Proff Forvalt. Merknad: Tall fra Fagbokforlaget 

er ikke inkludert.  

For det meste er markedet konsentrert innenlands, noe 

som henger sammen med at læremidlene må knyttes 

opp mot norske læreplanverk og at innholdet stort sett 

er på norsk. Dette gjør det både krevende for 

produsenter å satse internasjonalt, men samtidig gir 

det norske produsenter en viss beskyttelse fra 

utenlandsk konkurranse. Enkelte fag, som matematikk, 

er imidlertid mindre språkavhengig og på den måten 

bedre egnet for et internasjonalt marked. Noen av de 

norske produsentene leverer læremidler utenfor 

Norges grenser.  

Produsentene vi har intervjuet har en sterk tilknytning 

til skolesektoren, og det virker lite sannsynlig at de vil 

satse på andre områder.   

BS Undervisning 

BS Undervisning har skaffet seg en dominerende 

stilling som forhandler gjennom å tilby leverandører 

tilgang til markedet. 

En del av den digitale satsingen til BS Undervisning er 

nettbutikken Pendel. Her finnes både trykte og 

digitale læremidler fra en rekke produsenter. Innkjøp 

gjennom BS Undervisning gir skoler tilgang til et bredt 

spekter av læremidler, uten at skoleeiere/skoleledere 

må gjøre en avtale med hver enkelt produsent. I likhet 

med de store forlagene, drar BS Undervisning dermed 

nytte av at markedsforholdene er tilpasset 

leverandører med et bredt, heldekkende tilbud. 

Ettersom Pendel har læremidler fra flere produsenter, 

og derfor mer innhold enn én enkelt produsent kan 

tilby, er fordelen antakelig enda større. 

Anbudskonkurransene kan være så omfattende å 

svare opp at kun BS Undervisning leverer tilbud.   

For en enkelt produsent kan det derfor være vanskelig 

å komme inn på markedet uten å ha en avtale med BS 

Undervisning. Dette gir BS Undervisning markedsmakt 

på leverandørsiden. De som rammes hardest er små 

produsenter, som allerede har en ulempe 

sammenliknet med konkurrentene med heldekkende 

tilbud. For det første er små produsenter mer 

avhengig av et samarbeid med BS Undervisning, og 

for det andre er BS Undervisning mindre avhengig av 

å tilby innhold fra en mindre leverandør. 

Markedsmakt påvirker normalt sett pris, og vi 

forventer derfor at små produsenter betaler relativt 

mer for et samarbeid med BS Undervisning.  

I tillegg til å formidle læremidler, tilbyr BS 

Undervisning tjenester som forenkler administrasjon og 

innkjøp. Dette er tjenester som er etterspurt blant 

skoleeiere og skoleledere, og som ikke tilbys av andre 

aktører. BS Undervisning har derfor også oppnådd 

makt på kjøpersiden.   

Forleggerforeningen publiserer statistikk over 

fordeling av medlemmenes omsetning på salgskanaler.   

Figur 3-20 viser hvordan omsetningen tilknyttet 

digitale læremidler og øvrige digitale produkter 

fordelte seg i 2020.   

Vi ser at Biblioteksentralen, som eier BS Undervisning, 

var den dominerende salgskanalen for trykte bøker til 

både grunnskolen og videregående opplæring i 

2020. Når det gjelder salg av digitale læremidler ble 

imidlertid det aller meste solgt direkte til sluttbruker. 

Dette resultatet er overraskende, intervjuene tatt i 

betraktning. Figuren inkluderer imidlertid ikke tall fra 

aktørene som ikke er medlemmer i 

forleggerforeningen, og den viser heller ikke 

fordelingen mellom verktøy, ressurser og læremidler. 

Det kan for eksempel tenkes at skoler som i stor grad 
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benytter nettbrett kjøper en rekke apper og 

læremidler direkte via app-store.  

Figur 3-20: Salgskanaler for Forleggerforeningens 

medlemmer i 2020  

 

Kilde: Forleggerforeningens bransjestatistikk for 2020 

I perioden hvor Bokbasen formidlet læremidler 

gjennom Digitalelev var det større konkurranse på 

forhandlerleddet. Konkurranseforholdene ble likevel 

problematisert, fordi Bokbasen sitter på metadata om 

læremidler som de selger til BS Undervisning.  

NDLA  

NDLA har et bredt tilbud, og et ytterligere fortrinn 

gjennom å være en åpen løsning. Innhold som ikke 

koster skolene noe å bruke, og som er finansiert av 

skoleeierne, er et naturlig førstevalg dersom kvaliteten 

er god nok.  

NDLA leverer læremidler til bruk i videregående 

opplæring, og andre leverandører hevder at dette 

markedet blir lite attraktivt fordi det er umulig å 

konkurrere mot en aktør som NDLA. Denne kritikken er 

først og fremst relevant i den grad det eksisterer 

markedsmekanismer som ville skapt et mangfoldig 

tilbud av tilstrekkelig kvalitet dersom aktørene 

konkurrerte på like vilkår. I brede fag kan det 

argumenteres for at slike markedsmekanismer er til 

stede. Fordi det selges mange lisenser er 

inntjeningsmulighetene gode, og derfor er det mest 

attraktivt å levere læremidler til brede fag. Det kan 

bety at det ville vært flere tilbydere og sterkere 

konkurranse i markedet uten NDLA.  

NDLA kan likevel ikke opptre som en monopolist, fordi 

markedsmekanismene virker disiplinerende. Hvis NDLA 

ikke leverer et godt nok tilbud, vil andre aktører i 

større grad slippe til. Et eksempel på dette ser vi i 

høringssvaret fra Trøndelag fylkeskommune til NDLAs 

forslag om prioritering av nye fag. Der trekker 

fylkeskommunen frem at nettverk for samfunnsfag og 

geografi i fylket stiller spørsmål til hvorfor faget 

politikk og menneskerettigheter foreslås av NDLA: 

«Det finnes lærebøker fra flere forlag, samt mange 

ressurser på nett allerede (bl.a. NUPI og offentlige 

instanser). Siden faget er såpass omfangsrikt skal det 

mye til for at NDLA skal kunne bygge opp en 

nettbasert lærebok som er på nivå med dagens 

fysiske lærebøker og som appellerer til lærerne.» 

(Trøndelag fylkeskommune, 2021, s. 1) 

Hvor stort et fag må være for at det skal gi et 

kommersielt grunnlag er vanskelig å si med sikkerhet. I 

videregående opplæring er det mange fag og stor 

spredning, og for å sikre at elevene skal få et 

tilstrekkelig tilbud også i smale fag er det antakelig 

nødvendig med offentlig finansiering. Men selv med 

NDLA i markedet, synes det å være en utfordring å 

etablere et tilstrekkelig tilbud i smale fag. I intervjuer 

med skoleeiere og skoleledere for videregående 

studieforberedende, understreker de fleste at de er 

fornøyde med tilbudet fra NDLA, men flere legger til 

at de savner et bedre tilbud i smale fag. 

NDLA er imidlertid ikke utviklet for å være et 

heldekkende tilbud, og skolene supplerer derfor med 

trykte bøker og andre digitale læremidler. For 

fylkeskommuner som er med på finansieringen av 

NDLA går omtrent 20 prosent av 

læremiddelbudsjettet til NDLA og 80 prosent til kjøp 

av andre læremidler. For skoleåret 2021/2022 

tilsvarer det omtrent 500 kroner per elev til NDLA og 

omtrent 2000 kroner per elev til andre læremidler. 

Anslag fra fylkeskommuner vi har snakket med, tyder 

imidlertid på at ikke alle midlene fra de 80 

prosentene benyttes til læremidler.  

For fylkeskommuner som er med på 

finansieringen av NDLA går 

omtrent 20 prosent av 

læremiddelbudsjettet til NDLA og 

80 prosent til kjøp av andre 

læremidler. Anslag fra 

fylkeskommuner vi har snakket 

med, tyder imidlertid på at ikke alle 

midlene fra de 80 prosentene 

benyttes til læremidler. 

FriDA 

FriDA står for Fri Digital Arena og er et initiativ for 

samarbeid om anskaffelse og utvikling av digitalt 

innhold for grunnskolen. FriDA bygger på de samme 

prinsippene som NDLA, men er fremdeles i en tidlig 

fase. Det er for tidlig å si hvordan FriDA vil påvirke 

markedet, men flere av leverandørene vi har 

intervjuet uttrykker bekymring.  

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Trykte bøker til
grunnskolen

Trykte bøker til
videregående

opplæring

Digitale
læremidler

(samlet)

Biblioteksentralen Øvrige forhandlere

Direkte salg til sluttbruker Eksport



Markedet for digitale læremidler og læringsressurser i grunnskolen og videregående opplæring  32 

3.6.3 Markedshindringer 

Markedshindringer kan gjøre markedet mindre 

attraktivt både for etablerte aktører og mulige 

nykommere. Markedet for digitale læremidler er 

særlig utfordrende for mindre produsenter og nye 

aktører. Dette skyldes blant annet strukturelle forhold, 

regulatoriske forhold, økonomiske forhold og 

kompetanse.   

Som vi allerede har vært inne på, er 

markedsforholdene best egnet for leverandører med 

et heldekkende tilbud. Fordi et heldekkende tilbud tar 

tid og penger å utvikle, har store aktører med lang 

fartstid i markedet og finansiell kapasitet bedre 

forutsetninger for å lykkes. En mindre leverandør 

forteller at kommunene sier de ønsker å bruke mange 

ulike produsenter, men at når anbudene kommer 

forespør innkjøper likevel et heldekkende tilbud.   

Kommunene sier de ønsker å bruke 

mange ulike produsenter, men at 

når anbudene kommer forespør 

innkjøper likevel et heldekkende 

tilbud. 

Et av produsentenes første steg mot å få innpass på 

skolene er å kontakte skoleledelsen for å fortelle om 

og vise frem læremidlene sine. Det er sterk 

konkurranse om tiden til skolelederne. En av 

produsentene vi har snakket med forteller at 

betalingsviljen for læremidlet er liten før det er testet i 

skolen, men at betalingsviljen er høy når læremidlet 

først er tatt i bruk. Implementering er imidlertid dyrt, 

blant annet fordi anskaffelse og opplæring i 

forbindelse med overgang til en ny leverandør er 

ressurskrevende. Dette bidrar til å heve terskelen for 

bytte til en annen leverandør. De høye 

byttekostnadene gir derfor eksisterende aktører en 

fordel.  En annen produsent forteller at sentrale 

innkjøp er en hindring, fordi det begrenser 

mulighetene til å inngå avtaler med skolene i 

etterkant. Skolene er ofte forpliktet til å bruke tilbud 

som er tilgjengelige gjennom rammeavtaler, og de 

kan være mindre interessert i å teste læremidler når 

de ikke vet om læremidlene vil inngå i fremtidige 

rammeavtaler. 

Intervjuene vi har gjennomført tyder på at det er stor 

variasjon i skolenes digitale modenhet. Dette kan 

dreie seg om eksempelvis tilgang til digitale 

læremidler og digitalt utstyr, holdninger til det 

digitale blant skoleeiere og skoleledere, og lærernes 

profesjonsfaglige digitale kompetanse. En av 

skolelederne forteller at det er stor variasjon i 

lærernes digitale kompetanse: Selv om pandemien har 

bidratt til mer digital trening og dermed har økt 

lærernes digitale ferdigheter, ønsker noen lærere seg 

tilbake til slik det var før.  

Motvilje mot det digitale kan bunne i mangel på 

kompetanse. Dette kan for eksempel handle om 

teknisk kompetanse eller kompetanse knyttet til bruk 

av digitale ressurser i undervisningen.    

Tiltak som øker kompetansen, kan derfor redusere 

motviljen. Det krever imidlertid at lærerne får 

veiledning og rom for utprøving, som igjen forutsetter 

at skolene har tilstrekkelig med ressurser.  

Skoleeierne vi har snakket med gir uttrykk for at det 

er regulatoriske forhold, særlig knyttet til personvern, 

som er den største utfordringen knyttet til digitale 

læremidler. Den enkelte kommune og fylkeskommune 

bruker store ressurser på å sikre at leverandørene 

oppfyller retningslinjene, som begrenser mulighetene 

til å vurdere ulike alternativer og til å inngå avtaler 

med flere mindre aktører.  

I flere av intervjuene med skoleeiere trekkes også 

økonomi frem som en hindring. I tillegg til at bedre 

økonomi ville gjort det mulig å kartlegge, vurdere og 

prøve ut flere alternativer, ville det gjort det mulig å 

utvide porteføljen av tilgjengelige læremidler. 

Digitale læremidler ser ut til å koste minst like mye 

som trykte bøker, som følge av at lisenser må fornyes. 

Forpliktelsen til å betale en årlig lisens kan virke 

avskrekkende, og tilskuddsmidler kan være for 

uforutsigbare til å gi den nødvendige økonomiske 

tryggheten. En av kommunene vi har intervjuet utdyper 

dette som følger: 

«Hvis du får mye den ene året, kan 

du prøve nye ting, men så er det 

ikke penger neste år.  Vi lot være å 

søke tilskudd, fordi vi ikke ville klare 

å videreføre det.» (Skoleeier)      

Skoleeiere etterspør altså både mer midler og mer 

forutsigbare midler.   

3.7 Digitale læringsressurser og 

digitalt utstyr 

I kapittel 2.2 presenterte vi Utdanningsdirektoratets 

definisjoner av digitale læremidler, læringsressurser, 

verktøy og utstyr.  

Til tross for at Utdanningsdirektoratets definisjoner 

skaper skiller mellom digitale læremidler, 

læringsressurser og verktøy, kan det være vanskelig å 

skille mellom dem i praksis. For det første må det 

gjøres en skjønnsmessig vurdering av hva som kan 

defineres som et læremiddel. Eksempelvis kan 
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terskelen for hva som anses som «regelmessig bruk» 

vurderes ulikt. For det andre er det ikke etablert en 

felles forståelse i markedet av hva som er det ene og 

hva som er det andre. I tillegg kan ulike typer innhold 

og verktøy kombineres, slik at vi får løsninger som 

består av både det ene og det andre. Et eksempel er 

Kahoot Dragonbox, som tilbyr et læreverk i 

matematikk som består av spill, quizer og bøker med 

fagrelevant innhold, digitale og fysiske konkreter, 

samt læringsverktøy.   

Digitale læringsressurser 

Med utgangpunkt i definisjonen av digitale 

læringsressurser som fagrelevant informasjon som tas 

inn i læringsarbeidet, men som ikke primært er utviklet 

til bruk i opplæringen, kan vi likevel gjøre en teoretisk 

inndeling av markedet.  

Markedet for digitale læringsressurser kan deles inn 

på flere forskjellige måter, men det synes mest 

nærliggende å ta utgangspunkt i format. Dette skyldes 

at innhold på samme format vil ha liknende 

verdikjeder og kostnadsdrivere. Tabell 3-1 viser 

inndelingen av digitale læringsressurser.  

 

Tabell 3-1: Digitale læringsressurser 

Segment Eksempler 

 

 

 

Skift og lydinnhold kan være relativt enkelt å 

produsere. Det mest utfordrende er antakelig å 

komme opp med en idé og skaffe den nødvendige 

informasjonen. Prosessen med å transformere 

informasjonen til tekst eller lyd, ved å skrive eller 

spille inn, behøver verken å være spesielt dyrt eller 

komplisert.  

Bilder trenger heller ikke å være spesielt omfattende, 

men hvis vi eksempelvis inkluderer karttjenester, blir 

segmentet fort mer ressurskrevende. Karttjenester blir i 

økende omfang innlemmet i andre tjenester, 

teknologien som ligger til grunn kan være relativt 

kompleks og det blir stadig mer kostnadskrevende å 

tilfredsstille kriteriene. 

Film, dataspill og simulering kan være 

kostnadskrevende, selv for relativt enkle produksjoner. 

Den første delen av filmproduksjonen kan likne 

tekstproduksjon – det begynner med en idé som 

utvikles til et manus. Men mens en tekst kan skrives 

nokså kostnadseffektivt, krever filmproduksjon normalt 

et innspillingssted, et filmteam og diverse utstyr. Dette 

resulterer i at prislappen blir høyere. Spillutvikling og 

simulering krever kompetanse innen programmering, 

animasjon, spill- og systemdesign, illustrasjon og lyd. 

Det blir antakelig stadig mer krevende å utvikle 

læringsspill som engasjerer, ettersom elever er vant til 

dataspill med høye budsjetter og imponerende 

grafikk, hastighet og kreativitet. 

Mye av det som kjennetegner markedet for digitale 

læremidler gjelder også for digitale læringsressurser. 

Vi vil imidlertid trekke frem noen forskjeller.  

For det første kan digitale læringsressurser være mer 

krevende å inkludere i undervisningsopplegget, fordi 

innholdet ikke alltid er utviklet med læringsarbeid som 

formål. Digitale læringsressurser brukes gjerne av 

lærere i design av læringsforløp. Med utgangspunkt i 

læreplanen kan undervisningsopplegg settes sammen 

av ulike ressurser som er tilgjengelige, uavhengig av 

om de er definert som læremidler og læringsressurser. 

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke snakket med lærere 

i arbeidet med denne rapporten, og derfor ikke vet 

hvilke digitale læringsressurser som benyttes og i 

hvilket omfang.   

For det andre kan digitale læringsressurser være 

vanskeligere å tilpasse en elevmasse med ulike behov, 

ettersom innholdet ikke må være universelt utformet 

eller foreligge på både bokmål og nynorsk. I 

motsetning til digitale læremidler, trenger ikke 

digitale læringsressurser å være utviklet i tråd med 

opplæringsloven.  

For det tredje er mange av innholdstypene som er 

listet i Tabell 3-1 gratisressurser som er tilgjengelig på 

nettet. Det er sannsynligvis mange lærere som utnytter 

at det finnes nyttig innhold på Youtube, Spotify, NRK 

og liknende. Det betyr at digitale læringsressurser, i 

motsetning til digitale læremidler, ikke må gjennom en 

• Nyhetsartikler

• Forskningsartikler

• Fagbøker

• Oppskrifter

Skrift

• Radioprogrammer

• Podcaster

• Musikk
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• Kunst 
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• Grafikk
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• Dokumentarer
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• YouTube
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• Kunnskapsspill

• Temaspill

• Strategispill

• Underholdningsspill

Spill

• Modelleringsverktøy

• Visualiseringsverktøy

• Programmeringseditorer
Simulering
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anskaffelsesprosess med kontroll av kvalitet og 

oppfyllelse av retningslinjer. Dette øker risikoen for at 

læringsressursene ikke har høy nok kvalitet. Vi antar at 

en tilsvarende kontroll av digitale læringsressurser 

ville vært svært krevende, både fordi produsentene 

ikke er tilpasset skolesektoren og fordi markedet for 

læringsressurser er større og aktørene er tilknyttet et 

bredere spekter av tjenesteleverandører. Det er også 

en utfordring at betalingsmodellene ikke er tilpasset 

skolesektoren. Spotify er eksempelvis ment til ikke-

kommersiell bruk, som innebærer at kun 

privatpersoner kan opprette en konto.  

Digitalt utstyr 

Som vi var inne på i kapittel 3.2.4 har de fleste 

elevene i grunnskolen og videregående opplæring 

tilgang til en egen digital enhet.  

I tillegg har de fleste skoler i kommunene og 

fylkeskommunene som vi har intervjuet også tilgang til 

interaktive tavler, AppleTV eller andre skjermløsninger 

som kan kobles til PCer, nettbrett og mobiler.  

I forbindelse med innføring av programmering og 

algoritmisk tenking i Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet 2020 (LK2020) har mange skoler 

også kjøpt inn programmeringsutstyr som 

mikrokontrollere, roboter og sensorer. 

Tilskuddsordningen for utstyr til programmering i 

skolen har hatt stor betydning, særlig når det gjelder 

innkjøp av fysisk utstyr. Siden 2018 har 

Utdanningsdirektoratet delt ut 75 millioner kroner til 

programmeringsutstyr i grunnopplæringen.   

Andre typer utstyr forekommer mer sporadisk. Noen 

skoler har blant annet VR-briller, 3D-printere, droner, 

laserkuttere og vinylskjærere.   

Utstyrssituasjonen i fag- og yrkesfagligopplæring 

fremstår som særlig interessant. Utstyrsbehovet er stort 

for enkelte programområder, og i tillegg er noe av 

utstyret som etterspørres svært dyrt. I andre fase av 

prosjektet, ble det derfor utløst en opsjon, der vi skulle 

se nærmere på utvalgte utdanningsprogram innen 

fag- og yrkesopplæringen, 

• teknologi- og industrifag, 

• elektro og datateknologi, 

• helse- og oppvekstfag og 

• naturbruk. 

Denne utvidelsen av prosjektet er omtalt i kapittel 5. 

3.8 Utfordringer, muligheter og 

veien videre 

Digitale læremidler har trolig kommet for å bli, og 

med det følger både muligheter og utfordringer.   

Fremveksten av digitale læremidler har gitt nye 

læringsmuligheter. Ved riktig bruk kan digitale 

læremidler bidra til mer variert og interaktiv 

undervisning og gjøre det enklere for lærere å 

tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Riktig bruk 

forutsetter imidlertid at lærerne har tilstrekkelig 

kompetanse, som igjen er betinget av at skolene har 

ressursene som kreves for å tilby nødvendig 

opplæring og støttefunksjoner.  

Skoleeiernes økonomiske rammer er imidlertid 

begrenset. Digitalisering kan gi økt 

kostnadseffektivitet, men som vi kommer nærmere inn 

på i kapittel 4 er det også betydelige kostnader 

forbundet med digitalisering. Digitale læremidler er 

dyre å utvikle, og den lisensbaserte prisingsmodellen 

begrenser skoleeiernes/skoleledelsens mulighet til å 

redusere den årlige kostnaden gjennom å strekke ut 

levetiden, slik som er mulig med trykte bøker.   

Skolesektoren har andre rammebetingelser enn andre 

sektorer, når det gjelder effektivisering. For 

finansnæringen har digitalisering ført til 

automatisering av en rekke arbeidsoppgaver. I skolen 

er digitalisering ikke automatisering, men i stedet er 

digitalisering knyttet til effektivisering og endringer i 

de ansattes arbeidsform.  

Sammenliknet med andre sektorer, 

eksempelvis innen finans, kan de 

økonomiske effektivtetsgevinstene i 

skolesektoren være vanskeligere å 

realisere. 

I en rapport skrevet på oppdrag av Ludvigsenutvalget 

(NOU 2015: 8), koblet Pajarinen mfl. (2015) 

yrkeskoder for sysselsetting i Norge til 

automatiseringssannsynligheter etter yrke, basert på 

en mye sitert studie fra Frey og Osborne (2013). 

Beregningen bygger på en antagelse om at yrker der 

kjerneoppgavene blant annet krever sosial 

kompetanse, vil være mindre utsatt for automatisering, 

som nærmere forklart blant annet av 

Kompetansebehovsutvalget (NOU 2020: 2) og Krüger 

og Ekeland (2020). Lærere i skolen er blant yrkene 

med lavest beregnet sannsynlighet for automatisering. 

Figur 3-21 illustrerer noen eksempelyrker fra disse 

analysene. 
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Figur 3-21: Sannsynlighet for automatisering, ifølge 

tidligere publiserte analyser. Eksempelyrker 

 

Kilde: Automatiseringssannsynligheter presentert i Pajarinen mfl. 

(2015), som bygger på Frey og Osborne (2013). 

Sett bort fra effektivisering av administrative 

oppgaver, vil gevinstene ved vellykket digitalisering 

av grunnskolen først og fremst arte seg som økt 

læringsutbytte og økt digital kompetanse. Dette kan 

naturligvis gi store samfunnsøkonomiske gevinster, men 

de er vanskelige å tallfeste og har ingen direkte 

effekt på skoleeiernes budsjett. 

I tillegg til prisen har digitale læremidler en kostnad i 

form av økt ressursbruk knyttet til anskaffelse. 

Skoleeiere vi har intervjuet er opptatt av at løsningene 

som benyttes i skolen skal være trygge, og de er 

bevisst sitt ansvar i forbindelse med skolenes bruk av 

digitale læremidler (som utgjør en større trussel mot 

personvern og informasjonssikkerhet enn trykte bøker). 

De bruker derfor betydelig med tid og ressurser på å 

kontrollere at de digitale læremidlene som anskaffes 

har høy nok kvalitet.  

En utfordring som peker seg ut, er hvordan skoleeiere 

og skoleledere både skal kunne sikre at læremidlene 

er i tråd med regelverket og samtidig ha kapasitet til 

å vurdere ulike alternativer og mulighet til å utnytte 

tilbud fra flere leverandører.  

Dette er foreløpig en uløst problemstilling. 

Markedsforholdene favoriserer de heldekkende 

plattformene, og gjør at flere læremiddelprodusenter 

ser seg nødt til å tenke i disse baner. Det er imidlertid 

begrenset hvor mange heldekkende tilbud det er plass 

til i markedet. Fra et konkurranseperspektiv kan det 

være problematisk – manglende konkurranse gir 

svakere insentiver til forbedring, effektivisering og 

innovasjon. Resultatet kan være et tilbud som er 

dyrere og av lavere kvalitet enn det kunne ha vært i 

et kompetitivt marked. 

En annen viktig utfordring relaterer seg til tilbudet av 

digitale læremidler i smale fag, som mange av 

skoleeierne og skolelederne vi har intervjuet forteller 

at er utilstrekkelig. Denne utfordringen er ikke 

særegen for digitale læremidler, men det er et 

problem økt digitalisering ikke har løst. Vi omtaler 

smale fag nærmere i kapittel 5.  

Vi vil understreke at utfordringene i markedet først og 

fremst skyldes strukturelle forhold, som leverandører, 

skoleeiere og skoler ikke kan klandres for – de 

innretter seg best mulig etter de rådende forholdene.  

Utfordringene reiser spørsmål om hvorvidt markedet 

bør struktureres på en annen måte. Dette tas oss 

tilbake til økosystem-tankegangen, som vi diskuterte 

tidligere i kapitlet. Et økosystem kan arte seg som en 

plattform der kjøpere av digitale læremidler har 

tilgang til læremidler fra alle aktørene i markedet. 

Det ville gi bedre oversikt over markedet, og samtidig 

tilrettelegge for at mindre aktører kan konkurrere på 

samme vilkår som de store. Gjennom et økosystem 

kunne markedet fått flere fellesløsninger og økt 

standardisering av tilbudet. Dette kunne gjort 

markedet mer forutsigbart for leverandører og mer 

håndterlig for skoleeiere og skoleledere. Skoleeiere 

ønsker at ansvaret for å kontrollere at læremidlene 

oppfyller krav til personvern og universell utforming 

løftes til et nasjonalt nivå. Dette ville fristilt betydelige 

ressurser på kommune- og fylkeskommunenivå. 

Det er også mulig å se for seg alternative 

prisingsmodeller til den lisensbaserte modellen. I 

intervjuer med både leverandører og skoleeiere har 

det vært snakk om betaling for bruk – en løsning hvor 

prisen gjenspeiler den faktiske bruken i skolen. Det vil 

imidlertid være noen praktiske utfordringer knyttet til 

en slik løsning. Dette ble illustrert i et intervju gjennom 

spørsmål om hvordan bruk skal måles. Skal det 

eksempelvis måles etter antall innlogginger? Antall 

minutter læremidlet er i bruk? Antall innlogginger kan 

eksempelvis reduseres ved å ikke logge ut eller 

overvurderes dersom man blir kastet ut etter en viss 

periode. Antall minutter kan gi en overvurdering av 

bruk hvis elevene ikke husker å logge ut eller ikke 

aktivt jobber med læremidler, og det gir insentiver til 

å bruke læremidlet mindre. Uansett hvordan bruk 

måles, vil det trolig dukke opp utfordringer som det er 

viktig å kartlegge i forkant.  

En annen mulighet er å løfte anskaffelser opp på 

statlig nivå. Det ville jevnet ut forskjeller mellom skoler, 

kommuner og fylkeskommuner og bidratt til at elever 

fikk tilgang til de samme digitale læremidlene. Vi har 

ikke vurdert hvordan en slik løsning i praksis ville 

fungert. Det er et omfangsrikt tema, som krever en 

egen evaluering. 

En økning av budsjetter vil også kunne lette byrden for 

skoleeiere, men løser ikke nødvendigvis de strukturelle 

utfordringene i markedet.  
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En betydelig andel av digitaliseringskostnadene 

knytter seg til utstyr og innhold, som må 

fornyes med jevne mellomrom. Det er stor 

variasjon i hvor mye skoleeiere bruker på 

digitale læremidler per elev.  

4.1 Kommuner og grunnskoler 

Kommunenes rolle som skoleeier innebærer at de må 

dekke en rekke kostnader, inkludert kostnader til 

digitalisering. Tall fra KOSTRA (KOmmune-STat-

RApportering) gir en overordnet oversikt over 

kommunenes utgifter til inventar og utstyr og 

undervisningsmateriell i grunnskolen (Statistisk 

sentralbyrå, u.d.). 

4.1.1 Overordnede utgifter 

Driftsutgiftene til inventar og utstyr og 

undervisningsmateriell er høyest i de største 

kommunene, som Oslo og Bergen. Dette er vist i Figur 

4-1 (inventar og utstyr) og Figur 4-2 

(undervisningsmateriell). Undervisningsmateriell 

inkluderer trykte og digitale læremidler, samt digitalt 

utstyr som elev-PCer (Kommunal- og 

distriktsdepartementet, 2022). Driftsutgiftene er 

oppgitt som et gjennomsnitt over tre år for å unngå at 

utgiftene gjenspeiler spesielle hendelser som inntreffer 

i et bestemt år.   

Oslo, med over 65 000 elever i kommunale 

grunnskoler, hadde i snitt driftsutgifter på omtrent 90 

millioner til inventar og utstyr og 114 millioner til 

undervisningsmateriell. Til sammenlikning hadde Røst 

(47 elever i kommunal grunnskole) og Bokn (90 elever 

i kommunal grunnskole) de laveste driftsutgiftene til 

henholdsvis undervisningsmateriell og inventar og 

utstyr (under 100 000 kroner).  

Figur 4-1: Driftsutgifter til inventar og utstyr. 

Gjennomsnitt, 2017-2020 (tall i 1000) 

 

Kilde: KOSTRA-statistikk, SSBs statistikkbank, tabell 12245. 

Kommunegrensene følger av 2020. Det vil si at kommuner som 

ble slått sammen underveis behandles som sammenslått i hele 

perioden. 

Figur 4-2: Driftsutgifter til undervisningsmateriell. 

Gjennomsnitt, 2017-2020 (tall i 1000) 

 

Kilde: KOSTRA-statistikk, SSBs statistikkbank, tabell 12245. 

Kommunegrensene følger av 2020. 

For å få et mer sammenliknbart mål, må vi imidlertid 

se på driftsutgifter per elev. Det gir en bedre 

indikasjon på den digitale utstyrsdekningen og 

forskjeller på tvers av kommunene. Figur 4-3 og Figur 

4-4 viser kommunenes gjennomsnittlige driftsutgifter 

for perioden 2017–2020 for henholdsvis inventar og 

4. Digitaliseringskostnader  
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utstyr og undervisningsmateriell per elev. Kommunene 

bruker i gjennomsnitt 1 225 kroner årlig per elev på 

inventar og utstyr. Kun et fåtall bruker mer enn 3 000 

koner. Videre har kommunene i gjennomsnitt en 

driftsutgift på 1 721 kroner per elev til 

undervisningsmateriell, og spredningen blant 

kommunene er lavere enn for inventar og utstyr. Over 

86 % av kommunene har driftsutgifter til 

undervisningsmateriell på mellom 1 000 og 3 000 

kroner per elev.  

KOSTRA-tallene gir en indikasjon på kommunenes 

utgifter, men det finnes flere feilkilder som kan gi 

avvik mellom KOSTRA-rapporterte tall og faktiske 

utgifter. Eksempler kan være at kommunene tolker 

veilederen ulikt, mangelfull rapportering eller 

feilrapportering.   

Figur 4-3: Driftsutgifter til inventar og utstyr per 

elev. Gjennomsnitt, 2017–2020  

 

Kilde: KOSTRA-statistikk, SSBs statistikkbank, tabell 12245. 

Kommunegrensene følger av 2020. 

 

Figur 4-4: Driftsutgifter til undervisningsmateriell 

per elev. Gjennomsnitt, 2017–2020  

 

Kilde: KOSTRA-statistikk, SSBs statistikkbank, tabell 12245. 

Kommunegrensene følger av 2020. 

4.1.2  Kostnadselementer 

I denne delen ser vi nærmere på de viktigste 

kostnadselementene kommunene har i tilknytning til 

digitalisering av grunnskolen.   

På et overordnet nivå deler vi kostnadene inn i fem 

hovedkategorier:  

• innkjøp, drift og forvaltning 

• utstyr 

• innhold 

• programvare 

• kompetanse  

 

Hver kategori består av en rekke kostnadselementer. 

Kostnadsinndelingen er illustrert i Figur 4-5. 
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Figur 4-5: Kostnadselementer  

 

 Illustrasjon av Oslo Economics.  

Økt satsing på det digitale medfører både 

engangsinvesteringer og løpende driftskostnader.  

Engangsinvesteringer kan for eksempel være 

nødvendig for å oppgradere båndbredde eller 

nettverksinfrastruktur på skolene, eller for å øke 

dekningsgraden av utstyr (elever per utstyrsenhet), 

eller for å få tilgang til nytt innhold, nye 

programvarer og systemer eller økt kompetanse.  

Driftskostnader påløper fordi bøker, PC-er, nettbrett 

og annet utstyr må skiftes ut med jevne mellomrom, 

lisenser og avtaler må fornyes, det er kontinuerlig 

behov for support og kompetanseutvikling og i tillegg 

må nettverk, datasikkerhet og lagringsløsninger driftes 

og forvaltes.  

Noen kostnadselementer er imidlertid mer 

betydningsfulle enn andre. For å kartlegge hvordan 

kostnadene fordeler seg på de ulike kategoriene og 

for å kunne si noe som størrelsesordenen på ulike 

kostnadselementer, har vi snakket med skoleeiere og 

skoler, samt gjennomgått kommuneregnskap, 

budsjetter og digitaliseringsdokumenter. 

Innkjøp, drift og forvaltning 

Oppgradering av båndbredde og nettverk kan koste 

fra noen titusen til flere hundre tusen per skole. 

Beløpet avhenger av hvor omfattende arbeid som må 

gjøres og hvor stor skolen er.  

Drift av nettverk og eventuelle egne internettlinjer 

koster noen titusen per skole. Dokument-

gjennomgangen vår tyder på at det trengs større 

oppgraderinger og vedlikeholdsarbeid hvert femte 

år. Dersom vi legger dette til grunn, vil den årlige 

kostnaden kunne være omtrent 400 kroner per elev. 

Digitalisering kan gi behov for ekstra IKT-ressurser på 

skolene og i kommunene. Administrasjon, brukerstøtte 

og datasikkerhet er eksempler på funksjoner som kan 

måtte styrkes. Kostnaden vil avhenge av antall 

årsverk. Vi har også sett eksempler på at det settes 

av midler til fagdager og andre former for 

kompetansedeling.    

Utstyr 

Stadig flere skoler tilbyr full én-til-én dekning av 

digitale enheter, det vil si PC eller nettbrett. Ifølge 

Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) har 90 % av 

elever ved kommunale grunnskoler tilgang til en egen 

digital enhet skoleåret 2021/2022. Dekningsgraden 

er høyere på ungdomstrinnet enn for barneskolen.  

Innkjøp av nye PC-er og nettbrett til elevene koster 

typisk 3000–5000 per enhet. Enhetene har en levetid 

på 3–4 år, og må derfor skiftes ut med jevne 

mellomrom. Kommunene som har oppgitt årlige 

kostnader i forbindelse med utskiftning av digitale 

enheter regner 1000–2000 kroner per elev. Det er 

heller ikke uvanlig med leasing av denne type utstyr. 

De årlige kostnadene vil tilsynelatende bli omtrent som 

ved kjøp.  

De fleste av skoleeierne vi har snakket med investerer 

også i interaktive tavler eller skjermer. En slik tavle 

koster fra 20 000 kroner og har, basert på 

informasjonen fra intervjuene, en levetid på 5–10 år. 

Antall interaktive tavler varierer avhenger av antall 

klasserom, og dermed antall elever.  

VR-briller, roboter, droner og programmeringsutstyr 

er eksempler på annet digitalt utstyr som kjøpes inn, 

men vanligvis ikke til hver enkelt elev eller hver klasse. 

Vi har ikke klart å fremskaffe en oversikt over denne 

type kostnader.      
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Programvare 

Kostnader til programvare kan dreie seg om 

skoleadministrasjonssystem, LMS, Feide og annen 

programvare. Det varierer hvor mange typer 

programvare kommunene kjøper inn, og vi har 

begrenset med informasjon om størrelsen på disse 

kostnadene.  

Feide har imidlertid en transparent prissetting, med 

trinnvise priser basert på antall elever (Feide, u.d.). 

Minstepris er 4 000 kroner (mindre enn 100 elever) 

og makspris er 200 000 (over 10 000 elever). Det vil 

si at kostnaden per elev kan variere fra nærmere 200 

kroner i de minste kommunene til noen få kroner i de 

aller største. Kostnadene per elev for LMS og 

skoleadministrasjon ser ut til å ligge innenfor det 

samme intervallet.  

Innhold 

Tildeling og egenandel til kjøp av digitale læremidler 

gjennom Den teknologiske skolesekken er omtalt 

illustrert i kapittel 3 og derfor ikke gjentatt her. 

I datagrunnlaget er det stor spredning mellom 

ytterpunktene i hvor mye som brukes på digitale 

læremidler, fra nesten ingenting til rundt 1 500 kroner 

per elev. De fleste kommunene bruker imidlertid 

mellom 400 og 800 kroner per elev.  

Fra Forleggerforeningens statistikk vet vi at det på 

landsbasis ble solgt nær 1,3 millioner skolebøker til 

grunnskolen i 2020. I snitt vil det si rundt 2 bøker per 

elev i grunnskolen. Snittprisen for bøker er ifølge 

samme statistikk 184 kroner, som vil si at det i 

gjennomsnitt ble brukt 374 kroner per elev på bøker 

fra medlemsforlag. (Kjøp av bøker fra 

Kommuneforlaget og Fagbokforlaget er derfor ikke 

inkludert.) 

For ti år siden ble det til sammenlikning kjøpt omtrent 

dobbelt så mange bøker per elev fra 

medlemsforlagene. I intervjuene vi gjennomførte kom 

det frem at digitale læremidler i stor grad anses som 

et supplement til skolebøker i grunnskolen. En kommune 

har anslått at digitale læremidler gir en årlig 

merkostnad på om lag 460 kroner per elev.  

Flere kommuner oppgir at økonomi er en begrensning 

og at det ikke alltid er rom for å kjøpe inn det som 

det er behov for. Dette er eksemplifisert gjennom 

følgende sitat av Batnfjord Skule fra et 

kommuneårsbudsjett (Gjemnes kommune, 2019):  

«Vi har PC-er, men ikke penger til å 

kjøpe lærebok-lisenser.» 

 
2 I årene mellom 2015-2017 brukte kommune litt mer enn 
dette snittet, mens de i 2019 og 2020 brukte litt mindre. 

Videre fremgår det av årsbudsjettet til Gjemnes 

kommune at Batnfjord Skule derfor må bruke 

gratisressurser og programmer som ikke er tilknyttet 

lærebøker. I tillegg blir lisenser til andre formål, som 

timeplaner og yrkesveiledning, tatt av budsjettet til 

læremidler. 

KOSTRA-tallene viser at kommunene i snitt har hatt 

utgifter til driftsmateriell på 1 721 kroner per elev i 

årene 2017–2020.2 Kostnader og utgifter er som 

regel ikke sammenfallende i tid.  Det betyr at en 

kommunes driftsutgifter i et bestemt år ikke 

nødvendigvis samsvarer med kostnadene. Over en 

lengre periode vil imidlertid de gjennomsnittlige 

driftsutgiftene gi et godt bilde av kostnadene. Det 

virker derfor rimelig å anta at den årlige kostnaden 

per kommune til undervisningsmateriell i gjennomsnitt 

er om lag 1700–1800 kroner per elev. Ifølge 

KOSTRA-veilederen skal dette inkludere digitale 

enheter. Med en generelt høy dekningsgrad betyr 

dette at mye av kostnaden til undervisningsmateriell 

kan tilskrives digitale enheter.  

Dokumentgjennomgangen har vist noe variasjon i hva 

som innrapporteres som utgifter til 

undervisningsmateriale. (Det finnes eksempler på at 

nettbrett og PC-er holdes utenfor.) Den reelle 

kostnaden er derfor trolig noe høyere, men KOSTRA-

tallet gir likevel en indikasjon på at det er begrenset 

hvor mye skolene bruker på læremidler.  

Vi gjør oppmerksom på at gjennomsnittskostnadene 

gir et unyansert bilde, fordi det kan være forskjeller 

mellom skoletrinn og fagområder. Tidligere i kapitlet 

viste vi at det er flest utgivelser innenfor norsk- og 

matematikkfagene, noe som indikerer at det er her 

det brukes mest midler. Digitale læremidler 

Kompetanse 

Kommunene vi har funnet informasjon om bruker inntil 

100 000 per skole på kompetanseheving i forbindelse 

med digitalisering. Dette kan knyttes seg til etablering 

av kompetanseteam i kommunene, kompetansenettverk 

for lærere, kurs og opplæring eller bruk av 

digitalpedagoger. I tillegg leies det noen ganger inn 

eksterne konsulenter. Én kommune melder om 

kostnader til konsulenttjenester til dette formålet på 

80 000 kroner per skole. 

I forbindelse med satsingen Kompetanse for kvalitet gir 

Utdanningsdirektoratet tilskudd til videreutdanning av 

lærere i profesjonsfaglig digital kompetanse. 

Utdanningsdirektoratet finansierer også studietilbudet 

Digitalisering og ledelse, som gir skoleledere 

kompetanse til å utvikle en digitalt moden skole. I 

tillegg har det vært en satsing på økt digital 

kompetanse gjennom øremerkede midler som er blitt 

Hvis vi legger til grunn 2015-2020, vil utgiftene i snitt være 
opp imot 1800 kroner per elev.  
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tildelt institusjoner som utdanner grunnskolelærere. 

Denne potten var på nærmere 90 millioner, og ble 

fordelt over 3 år fra 2018 (Utdanningsdirektoratet, 

2018).  

4.2 Fylkeskommuner og 

videregående opplæring 

Som eiere av videregående skoler, må 

fylkeskommunene bære kostnadene som påløper her. 

Det er mindre tilgjengelig data på fylkeskommunenivå 

enn på kommunenivå. Vi har eksempelvis ikke funnet 

tall for overordnede utgifter til inventar og utstyr eller 

undervisningsmateriell tilsvarende det vi har presentert 

for kommunene.  

4.2.1 Kostnadselementer 

• Kostnadselementene i grunnskolen og 

videregående opplæring er i stor grad 

sammenfallende (jf. Figur 4-5yr 

• innhold 

• programvare 

• kompetanse  

 

Hver kategori består av en rekke kostnadselementer. 

Kostnadsinndelingen er illustrert i Figur 4-5. 

Figur 4-5). Fordelingen av og størrelsen på 

kostnadene kan imidlertid se forskjellig ut.  

Dette handler blant annet om at de videregående 

skolene har flere elever, flere linjer og flere fag. Mens 

kommunale grunnskoler i gjennomsnitt hadde 243 

elever i 2020, hadde offentlige, fylkeskommunale 

videregående skoler i snitt 541 elever 

(Utdanningsdirektoratet, 2021a og 2021b).  

Innkjøp, drift og forvaltning 

Fordi selve skolebyggene er større enn barne- og 

ungdomsskoler, vil det trolig koste mer å oppgradere 

og vedlikeholde nettverk og internettlinjer på 

videregående skoler. 

På en annen side kan større skoler medføre 

stordriftsfordeler. Eksempelvis ved at flere kan 

benytte samme infrastruktur og brukerstøtte, andre 

funksjoner kan få høyere utnyttelsesgrad og innkjøp 

kan gjøres i større kvantum. 

Utstyr 

Basert på samtaler med et utvalg fylkeskommuner har 

vi inntrykk av at PC-er og digitale tavler finnes på de 

aller fleste videregående skoler.  

PC-er brukes i utstrakt omfang i videregående 

opplæring, og skolene kan legge opp til undervisning 

som krever at elevene har tilgang til en egen enhet. 

Skoleeierne har ulike praksiser for å løse dette. Ofte 

gis videregående elever valget mellom å bruke sin 

egen PC og å låne/få/kjøpe en PC gjennom 

fylkeskommunen. Fylkeskommunene kan kreves en 

egenandel for PC-er de tilbyr. Denne skal kunne 

dekkes av utstyrsstipendet fra Lånekassen. De ulike 

tilnærmingene gjør at det kan være stor variasjon i 

hvor mye den enkelte fylkeskommune bruker på PC-er 

til elevene. Estimatene vi har fått oppgitt tilsier at 

fylkeskommunenes årlige PC-kostnad ligger på 

omtrent 800 kroner per elev. Dette er litt mindre enn 

det brukes i grunnskolen.  

Annet utstyr som roboter, VR-briller og 3D-printere 

kjøpes inn mer sporadisk. Størrelsen og mangfoldet i 

utstyrsparken avhenger i stor grad av hvilken type 

videregående skole det er snakk om. Behovet for 

utstyr er betydelig høyere i fag- og yrkesopplæringen 

sammenliknet med studieforberedende, som vi omtaler 

i neste kapittel. En av fylkeskommunene vi har 

intervjuet forteller at selv de enkleste maskinene 

skolene søker om midler til har en prislapp på 

100 000 kroner. Mer avansert utstyr kan være i 

millionklassen.  

Innhold 

Alle fylkeskommunene utenom Oslo samarbeider om 

Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA). Ordningen 

finansieres gjennom en avgift per elev i 

fylkeskommunen, og til gjengjeld tilbys åpne digitale 

læremidler. Kostnaden for skoleåret 2021/2022 er 

oppgitt til om lag 500 kroner per elev.   

NDLA er imidlertid tiltenkt som et supplement til 

lærebøker, og skolene kan også ha behov for eller 

ønske om andre digitale læremidler. Fylkeskommunene 

vi har snakket med, og som hadde tall tilgjengelig, 

oppga årlige kostnader til læremidler på 1300-1550 

kroner per elev. 

Programvare 

Behovene for administrativ programvare, LMS, Feide 

og øvrig programvare er trolig ikke så forskjellig fra 

grunnskolen. På dette punktet har vi fått mer detaljert 

informasjon fra en av fylkeskommunene.  

Den aktuelle fylkeskommunen bruker årlig 281 kroner 

per elev på system for skoleadministrasjon, 63 kroner 

per elev på LMS, 250 kroner per elev på Microsoft og 

219 kroner på annen generell programvare. I tillegg 

har fylkeskommunen kostnader forbundet med 

tjenesten Vigo IKS, som ivaretar utvikling og 

forvaltning av IT-systemer. 

Vi ser at dette stemmer ganske godt overens med 

estimatene som ble oppgitt for grunnskoler.   
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Kompetanse 

Tidligere i kapitlet anslo vi at kommunenes kostnader 

knyttet til kompetanseheving i forbindelse med 

digitalisering var på inntil 100 000 per skole.  

Det er usikkert om fylkeskommunene har tilsvarende 

kostnader, men vi forventer at kostnaden per skole blir 

noe høyere fordi skolene typisk er større. Størrelsen 

har også en oppside fordi et større fagmiljø også kan 

gi økt potensiale for kunnskapsdeling. 

4.3 Samlet vurdering 

Kartlegging av digitaliseringskostnader var svært 

utfordrende, og vi har inntrykk av at mange 

skoleeiere og skoler ikke har god oversikt over dette. 

Tallene er derfor noe usikre, særlig innenfor 

kategoriene med færrest datapunkter. Det er for stor 

usikkerhet knyttet til fordelingen av 

kostnadskategorier til at vi kan illustrere dette. Med 

forbehold om usikkerhet knyttet til tallene, indikerer 

informasjon vi har sammenstilt at fordelingen av 

digitaliseringskostnader er ganske lik blant 

kommunene og fylkeskommunene. Vi ser at kostnadene 

knytter seg til utstyr og innhold, som må fornyes med 

jevne mellomrom, er betydelige. 

På en annen side er det stor variasjon i hvor mye som 

brukes per elev.  

Forskjeller på tvers av skoler, kommuner og 

fylkeskommuner skyldes flere forhold. For det første 

har noen kommuner og fylkeskommuner en bedre 

økonomi enn andre, og kan derfor tildele skolene mer 

midler. I tillegg prioriterer trolig enkelte skoleeiere 

digitalisering høyere enn andre. En annen 

medvirkende årsak er grad av sentralisering og 

koordinering av innkjøp. Når flere skoler eller 

skoleeier går sammen om anskaffelser, får de mer 

kjøpermakt og bedre betingelser. 
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Fremtidens arbeidsliv vil avhenge av 

fagarbeidere med solid digital kompetanse for å 

møte behov på tvers av næringer, knyttet til alt 

fra velferdsteknologiske løsninger, et 

bærekraftig samfunn og en grønn omstilling. 

Noen av utfordringene som i dag kan være en 

brems i den viktige kompetanseutviklingen, 

knytter seg til tilbudet av læremidler i smale fag 

og dyrt utstyr som avhenger av tilskudd. 

5.1 Det digitale arbeidslivet 

Arbeidslivet har gjennom de siste tiårene vært 

gjennom en rask digital utvikling, som er forsterket av 

pandemien. Mens grunnskole og videregående 

studieforberedende i hovedsak legger grunnlag for 

videre utdanning, skal elever i fag- og 

yrkesopplæring både være digitalt forberedte på 

lære i bedrift og kunne gå rett ut i det digitale 

arbeidslivet etter fullført opplæring. 

Den raske digitaliseringen av arbeidslivet påvirker 

alle yrker og næringer, men i ulik takt og grad. 

Virkningene på det norske arbeidsmarkedet er blant 

annet omtalt av Barth og Østbakken (2021) og Krüger 

og Skule (2021). De beskriver hvordan både 

arbeidsoppgaver og fordelingen av yrker (målt i 

sysselsetting) kan påvirkes av digitale krefter.  

For arbeidstakere kan digitale ferdigheter og det å 

være oppdatert på digitalt utstyr og programvare 

være avgjørende for å sikre gode jobbmuligheter. 

Fremtidens arbeidsliv vil avhenge av fagarbeidere 

med solid digital kompetanse for å møte behov på 

tvers av næringer. 

Den raske teknologiske utviklingen og digitaliseringen 

av arbeidslivet stiller store krav til oppdaterte 

læremidler og tilgang på moderne utstyr i fag- og 

yrkesopplæringen. 

Overordnet strukturelt er finansieringen lik på 

studieforberedende og fag- og yrkesopplæringen, 

ved at skolene selv forvalter tildelingen fra 

fylkeskommunen, det vil si at tildelingen normalt ikke 

er øremerket for eksempel digitale læremidler. 

Mange av de mer generelle utfordringene knyttet til 

digitalisering fra studieforberedende vil også 

nødvendigvis gjelde innen fag- og yrkesopplæring. 

Dette knytter seg blant annet til at anbudsprosesser 

kan være omstendelige og at det er ressurskrevende 

for fylkeskommunene å jobbe med personvern og 

informasjonssikkerhet. Andre eksempler på felles 

utfordringer er at lærerne må få tid til å lære å bruke 

digitale ressurser og verktøy. 

I teksten som følger gjentar vi ikke disse overordnede 

beskrivelsene, men går i stedet inn på det som gjelder 

mer spesifikt for fag- og yrkesopplæring. 

Mange utfordringer knyttet til 

digitalisering i studieforberedende 

vil også nødvendigvis gjelde innen 

fag- og yrkesopplæringen. Dette 

kapitlet er avgrenset til det som 

gjelder mer spesifikt for fag- og 

yrkesopplæring. 

5.2 Fire utvalgte 

utdanningsprogram 

Siden yrker og næringer påvirkes i ulik takt og grad 

av digitaliseringen, er det også naturlig at 

utdanningsprogrammene har ulikt digitalt trykk. Som 

forklart i kapittel 2, har vi i denne delen sett nærmere 

på følgende fire utdanningsprogram, 

• teknologi- og industrifag, 

• elektro- og datateknologi, 

• helse- og oppvekstfag og 

• naturbruk. 

Samlet sett bidrar fagarbeidere som kommer fra disse 

utdanningsprogrammene til å dekke en lang rekke 

oppgaver i det digitale arbeidslivet, knyttet til alt fra 

velferdsteknologiske løsninger, et bærekraftig 

samfunn og en grønn omstilling. 

Vi har i vår utredning, i samråd med 

Utdanningsdirektoratet, konsentrert oss om 

opplæringen som foregår i skolen, fremfor opplæring 

i bedrift. 

Blant de fire utdanningsprogrammene, er helse- og 

oppvekstfag det største og naturbruk det minste, målt 

i søkertall og elevtall i vg1, som vist i Figur 5-1.  

Rundt 9 600 elever gikk høsten 2021 vg1 på helse- 

og oppvekst, tilsvarende en fjerdedel (27 prosent) av 

alle vg1-elever på yrkesfag. Til sammenligning gikk 

rundt 2 300 elever på naturbruk høsten 2021 

(Utdanningsdirektoratet, 2021). Søkertallene til helse- 

og oppvekstfag har riktignok falt de siste par årene, 

mens søkertallene til de andre tre programmene har 

økt (Utdanningsdirektoratet, 2022).  

5. Nærmere blikk på fag- og yrkesopplæringen 
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Figur 5-1: Søker- og elevtall. Utvalgte 

utdanningsprogram, vg1. 2021 og 2022 

 

Kilde: Oslo Economics’ illustrasjon av tall hentet fra 

Utdanningsdirektoratet (2021 og 2022).  

Elevtallene per utdanningsprogram har betydning for 

hvor tilbydere av digitale læremidler velger å satse. 

Jo mindre utdanningsprogrammene er, målt i elevtall, 

jo svakere insentiver har tilbydere av digitale 

læremidler til å satse på utdanningsprogrammet. 

Tilskuddsmidler kan være et verktøy for å styrke 

leverandørenes insentiver. 

Jo mindre utdanningsprogrammene 

er, målt i elevtall, jo svakere 

insentiver har tilbydere av digitale 

læremidler til å satse på 

utdanningsprogrammene. 

Dersom vi ser bort fra kryssløp, der elevene kan 

krysse over fra et annet utdanningsprogram, så leder 

hvert av de fire utdanningsprogrammene vi ser på 

videre til mellom 6 og 9 programområder, som vist i 

Figur 5-2. Figuren tyder på et segmentert marked for 

digitale læremidler fra og med vg2. 

Figur 5-2: Utdanningsprogram og tilhørende 

programområder (vg2, skole). Skoleåret 2021/2022 

 

Kilde: Oslo Economics’ illustrasjon av oversikten til 

Utdanningsdirektoratet (2021). Merknad: Kryssløp ikke inkludert. 

De fire største programområdene i vg2 blant alle 

disse sett under ett, målt i antall elever, er 

helsearbeiderfag (nær 4 100 elever), barne- og 

ungdomsarbeiderfag (nær 3 300 elever), elenergi og 

ekom (nær 2 600 elever) og industriteknologi (rundt 

1 600 elever). Antall elever innen ulike 

programområder i vg2 naturbruk spenner fra 703 

elever på landbruk og gartnernæring til 9 elever 

innen reindrift, basert på elevtall fra 1. oktober 2021 

(Utdanningsdirektoratet, 2021). 

Figur 5-2 illustrerer hvor sammensatte de ulike 

utdanningsprogrammene er og at det selv med en 

avgrensning til fire utdanningsprogram, kan være en 

krevende øvelse å si noe generelt om muligheter og 

utfordringer knyttet til digitalisering i fag- og 

yrkesopplæringen. Det ligger utenfor rekkevidden til 

vår utredning å kunne gi et heldekkende bilde av de 

fire utdanningsprogrammene eller de tilhørende 

programområdene. Vi har i stedet i det følgende 

forsøkt å fremheve det vi oppfatter som hovedtrekk, 

supplert med konkrete eksempler fra de utvalgte 

utdanningsprogrammene. 

Utdanningsprogrammene vi har valgt ut inkluderer 

noen av de mest kjønnsdelte. På vg1 helse- og 

oppvekstfag per 1. oktober 2021 var 82 prosent av 

elevene jenter, mens på vg1 elektro og datateknologi 

var 94 prosent av elevene gutter og på vg1 

teknologi- og industrifag var 85 prosent av elevene 

gutter. På vg1 naturbruk er fordelingen mellom gutter 

og jenter 50/50. På vg2 er det imidlertid stor skjevhet 

på programområdene. For eksempel var det 86 

prosent gutter innen vg2 fiske og fangst per 1. 

oktober 2021, så vel som 80 prosent gutter innen 
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skogbruk, mens det var 95 prosent jenter innen heste- 

og dyrefag (Utdanningsdirektoratet, 2021). 

På ett av intervjuene vi gjennomførte ble det pekt på 

at den teknologiske utviklingen kanskje kan bidra til å 

gjøre kjønnsbalansen innen fag- og yrkesopplæringen 

mindre skjev. Digitale løsninger innen fagene kan 

både trekke flere jenter mot industrifag (nevnt som 

eksempel i intervjuet), så vel som trekke flere gutter 

mot velferdsteknologi innen helse- og oppvekstfag. 

5.3 Elevtall etter fylke 

Elevtallene etter utdanningsprogram varierer mellom 

fylkene. Den geografiske spredningen betyr av 

leverandørenes markedsandeler kan variere mellom 

fylkene. 

Antall elever på vg1 er minst i Oslo, nest minst i Troms 

og Finnmark og tredje minst i Nordland, samlet sett for 

de fire utdanningsprogrammene. Innad i Oslo er det 

naturbruk (41 elever) og deretter teknologi- og 

industrifag (155 elever) som er minst i elevtall blant 

de fire utdanningsprogrammene, som vist i Figur 5-3.  

Antall elever på vg1 i de fire 

utdanningsprogrammene samlet sett er størst i Viken. 

Innad i Viken er helse- og oppvekstfag størst (2 035 

elever), etterfulgt av elektro og datateknologi (1154 

elever). Antall elever på vg1 innen teknologi- og 

industrifag er aller størst i Vestland (1 040 elever), 

med Viken (993 elever) og Rogaland (943 elever) like 

bak. Trøndelag og Vestland er jevnstore i antall 

elever på vg1 innen naturbruk, med henholdsvis 399 

og 394 elever, med Viken like bak (345 elever).

 

Figur 5-3: Elevtall innen vg1 på utvalgte utdanningsprogram, fordelt etter fylke. 2021 

 

Kilde: Utdanningsdirektoratet (2021). Merknad: Fylkene er rangert etter totalt antall elever i de fire utdanningsprogrammene samlet.

5.4 Digitale læremidler: NDLA og 

de smale fagene 

Slik vi beskrev i kapittel 3, er aktørbildet blant 

tilbydere av digitale læremidler smalere innen 

videregående opplæring enn innen grunnskolen, og 

enda smalere innen fag- og. Dette henger sammen 

med at elevtall er spredt utover mange fag, så vel 

som NDLAs rolle. 

NDLA er, som nærmere forklart i kapittel 3, et 

fylkeskommunalt samarbeid for utvikling og tilbud av 

læremidler til bruk i videregående opplæring. 

NDLA har læremidler for alle utdanningsprogram i 

vg1 i fag- og yrkesopplæringen, så vel som innen 

utvalgte fag i vg2. Blant fagene på vg2, som samtidig 

dekkes av utdanningsprogrammene vi ser nærmere 

på, produserer NDLA læremidler for barne- og 

ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. 

Porteføljen til NDLA har utviklet seg over tid. I juni 

2021 vedtok NDLA for første gang noen overordnede 

prinsipper for fagporteføljen (NDLA, 2022).  

Ett av NDLAs overordnede prinsipper er et 

bærekraftsprinsipp om å prioritere mindre, ikke-

kommersielle fag. Samtidig er et annet prinsipp å øke 

brukervolumet på NDLA ved å også inkludere nye fag 

med stort elevtall. Høsten 2021 ble det vedtatt hvilke 

fag som skal prioriteres høsten 2022 og det er også 

lagt planer for de neste årene for flere nye fag 

(NDLA, 2022).  

Fra listen over nye fag på NDLA, er eksempler på 

programområder som skal bidra til å imøtekomme 

bærekraftprinsippet henholdsvis landbruk og 
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gartnernæring fra 2022 og helseservicefag fra 2025  

(NDLA, 2021). 

Bakgrunnen for å inkludere programområdet landbruk 

og gartnernæring fra vg2 på utdanningsprogrammet 

naturbruk, er at «det finnes ikke oppdaterte 

læremidler, og det er et fag med forholdsvis få elever 

som vil være vanskelig for kommersielle 

læremiddelprodusenter å satse på». Videre har NDLA 

et samarbeid med Innlandet fylkeskommune om 

Voksenagronomutdanningen (NDLA, 2021, s. 4).  

Flere av fylkene ønsket også vg2 Helseservicefag. 

NDLA forklarer at «de gode argumentene for å 

fortsette å utvikle den store porteføljen av HO-fag, 

gjør at vi også tar dette med» (NDLA, 2021, s. 4). 

Slik vi så innledningsvis, er helse- og oppvekstfag det 

største utdanningsprogrammet målt i antall elever på 

vg1. NDLA sikrer seg dermed en bred elevmasse 

gjennom dette utdanningsprogrammet. 

Helseservicefag er eksempel på et programområde 

der digital kompetanse står sentralt, slik det trekkes 

frem i et av intervjuene vi har gjennomført, blant annet 

for å kunne jobbe med pasientjournaler. 

Bakgrunnen for at NDLA ønsket å starte opp med vg2 

Industriteknologi, er også forklart med 

bærekraftshensyn. Her argumenterer NDLA med at 

det ikke finnes oppdaterte læremidler og at de har et 

prosjekt gående der de satser på å utvikle ressurser 

sammen med tekniske yrkesfag i pilotskolene deres 

(NDLA, 2021, s. 4). 

Selv om NDLA går inn i noen nye fag med lavt 

elevtall, er det en rekke andre, smale fag der de ikke 

går inn. 

5.5 Digitale læremidler: Andre 

aktører 

Utenom NDLA, bidrar først og fremst de store 

forlagene med tilbud av digitale læremidler, så vel 

som Elforlaget og Norsk Industri innenfor mer 

avgrensede områder, som vi kommer tilbake til.  

Figur 5-4 viser at Gyldendal er størst blant de fire 

store forlagene, målt i utgivelser av digitale 

læremidler innen fag- og yrkesopplæring. Figur 5-5 

viser at Fagbokforlaget har flere utgivelser av 

digitale læremidler til fag- og yrkesopplæringen enn 

til studieforberedende, mens fordelingen er 50/50 for 

Gyldendal. Merk at denne fordelingen er målt i antall 

utgivelser, ikke kostnader eller salgsinntekter. De 

andre forlagene har flere utgivelser av digitale 

læremidler til studieforberedende enn til fag- og 

yrkesopplæringen.  

Figur 5-4: Digitale læremidler, forlagsutgivelser. 

Andel av totale utgivelser på fag- og 

yrkesopplæring (alle trinn) i 2020  

 

Kilde: Data bestilt fra Bokbasen til denne rapporten, sammenstilt 

og analysert av Oslo Economics. 

Figur 5-5: Digitale læremidler. Forlagsutgivelser, 

fordeling per forlag mellom fag- og yrkesopplæring 

og studieforberedende 

 

Kilde: Data bestilt fra Bokbasen til denne rapporten, sammenstilt 

og analysert av Oslo Economics. 

  

Fagbokforlaget satser ganske bredt på fag- og 

yrkesopplæringen og er kommet på 5 av 10 

utdanningsprogram på vg1, så vel som flere fag på 

vg2 og vg3. Blant utdanningsprogrammene som denne 

utredningen ser på, produserer Fagbokforlaget 

digitale læremidler for helse- og oppvekstfag og 

naturbruk, men ikke for elektro og datateknologi eller 

teknologi- og industrifag. 

Fagbokforlaget har kjøpt opp porteføljen til 

nisjeforlag, som Vett og Viten, NKI-forlaget og Natur. 

Slike oppkjøp gir tilgang til både forfattere, nettverk 

og kompetanse. Oppkjøp som dette er trolig en 
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indikasjon på at det kan være krevende for små 

aktører i dette markedet. 

Slik vi pekte på innledningsvis, er helse- og 

oppvekstfag det største utdanningsprogrammet, målt i 

elevtall, med rundt 9 600 elever på vg1 høsten 2021. 

Som del av tildelingen av tilskudd i 2019 til nye 

digitale læremidler i skolen, fikk Fagbokforlaget nær 

2 millioner kroner til vg1 helse- og oppvekstfag 

(Utdanningsdirektoratet, 2019).  

Videre fikk Fagbokforlaget i 2021 nær 9,4 millioner 

kroner fra Utdanningsdirektoratet i tilskudd til 

læremidler for smale fagområder 

(Utdanningsdirektoratet, 2021). Innenfor 

utdanningsprogrammene vi ser på, er det vg2 

Akvakultur som Fagbokforlaget da fikk støtte til. I 

tillegg fikk Fagbokforlaget tilskudd til tre smale 

fagområder fra andre utdanningsprogram. Ellers fikk 

også Solum Bokvennen tilskudd i 2021 innen to ulike 

fagområder innenfor teknologi- og industrifag, som til 

sammen ga 5,5 millioner i tilskudd, mens VBL 

Servicekontoret fikk nær 2,3 millioner til et annet smalt 

fagområde innen dette utdanningsprogrammet. 

Mens Fagbokforlaget produserer læremidler på tvers 

av utdanningsprogram, produserer Elforlaget og 

Norsk Industri innenfor avgrensede områder av fag- 

og yrkesopplæringen. Trolig henger Fagbokforlagets 

avgrensninger innen videregående opplæring sammen 

med Elforlagets og Norsk Industris tilstedeværelse. 

Elforlaget er Elektrobransjens eget forlag, . Forlaget 

er eid av Nelfo. Elforlaget er et lite og spesialisert 

forlag, rettet mot utdanningsprogrammet elektro og 

datateknologi på videregående. Slik vi illustrerte 

innledningsvis i kapitlet (Figur 5-2), består dette 

utdanningsprogrammet av en rekke programområder. 

Disse leder igjen til en rekke mulige valg av fag. 

Elforlaget er ikke heldekkende for 

utdanningsprogrammet elektro og datateknologi, men 

har i stedet rettet seg mot deler av programmet. 

Læremidlene kommer som trykte bøker og elektronisk 

gjennom to forskjellige plattformer, henholdsvis som 

PDF-versjoner på brettboka.no og som digitale bøker 

på elbok.no (Nelfo, u.d.).  De heldigitale bøkene på 

elbok.no inneholder, i motsetning til PDF-versjonene på 

brettboka.no, materiale som filmer, animasjoner og 

simuleringer. 

Elektrikerbransjen påvirkes av reguleringer fra EU, 

som tilpasses norske forhold. Digitaliseringen gjør det 

mulig å oppdatere læremidlene raskt med slike 

endringer. 

Mens Elforlaget er rettet mot elektrobransjen, bidrar 

Norsk Industri med læremidler til industrifagene. Norsk 

Industri skriver på sine nettsider: «Norge er avhengig 

av dyktige lærlinger og fagarbeidere. For å oppnå 

det må læremidlene i norsk skole være av god 

kvalitet og speile behovet for kunnskaper og 

ferdigheter i industrien.» Norsk Industri leverer 

læremidler innen vg1 teknologi og industrifag, vg2 

industriteknologi, vg2 kjemiprosess, så vel som vg2 og 

vg3 automatiseringsfaget (Norsk Industri, u.d.). 

Innen fag- og yrkesopplæring kan det være behov for 

lisenser som varer lengre enn ett år. I ett av 

intervjuene trekkes det frem som en utfordring at 

elever ikke får med seg læremidler fra vg2 og inn i 

vg3, når de skal ut i bedrift. Det kan være nyttig for 

elevene å ha med seg støttelitteratur inn i bedriften. 

Dette kan være en aktuell problemstilling på tvers av 

ulike utdanningsprogram. I intervjuene understrekes 

viktigheten av at yrkesfaglærere er med i utviklingen 

av digitale læremidler. Flere tar opp at det er 

dyktige yrkesfaglærere på skolene, som er engasjerte 

i fagene sine og som holder seg oppdatert. Samtidig 

kan det være mer krevende innen fag- og 

yrkesopplæring å dekke behovet for forfattere til 

læremidlene, særlig innen smale fag, der det finnes få 

personer med den nødvendige kompetansen.  

Det å utvikle læremidler for yrkesfagene kan være 

krevende redaksjonelt, siden det kan kreve en del 

bearbeiding. Forfatterne har kanskje ikke har så lang 

skriveerfaring som forfattere av læremidler til 

studieforberedende. Det kan derfor være utfordrende 

å finne riktige fagfolk, som både kan faget og som 

samtidig kan formidle faget. Dette kan eventuelt løses 

gjennom tverrfaglige team med komplementær 

kompetanse. 

Manglende tilgang på fagpersoner kan i ytterste 

konsekvens gjøre at læremidlene ikke blir utviklet eller 

ikke blir oppdatert så ofte som de burde bli. 

En løsning kan da være at tidligere utgaver av trykte 

bøker tas i bruk, kombinert med 

undervisningsmateriale som lærerne selv har satt 

sammen. Flere peker i intervjuene på at elever i fag- 

og yrkesopplæring liker å ha trykte bøker, og ikke 

bare brettbøker.  

5.6 Dyrt utstyr 

I intervjuene trekker flere frem at yrkesfaglærerne er 

dyktige til å følge med på det fagspesifikke. Selv om 

viljen og engasjementet beskrives som stort, kan 

kostnadene knyttet til kjøp av utstyr begrense 

mulighetene. 

Slik stortingsmeldingen Fullføringsreformen beskriver, 

er tilgang til oppdatert og relevant utstyr 

grunnleggende for at fag- og yrkesopplæringen skal 

være relevant (Meld. St. 21 (2020-2021), s. 112). 

Flere vi intervjuet peker på at yrkesfagelevene 

trenger både fysisk utstyr, som sveisebenker og 

hogstmaskiner, så vel som digitalt utstyr, som utstyr til 
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virtuell virkelighet (VR, virtual reality) og utvidet 

virkelighet (AR, augmented reality), roboter, droner 

og 3D-printere. HoloLens-briller trekkes frem som 

eksempel på relevant utstyr i flere intervjuer, som av 

Microsoft (u.d.) beskrives som «blandet virkelighet». 

Tilskudd fra Den teknologiske skolesekken har, som 

nevnt i flere intervjuer, ført til innkjøp av utstyr til 

programmering som ellers ikke ville vært mulig. 

Det rent fysiske utstyret, det vil si utstyr uten digital 

oppkobling, er ikke del av denne utredningen. Denne 

type utstyr er imidlertid detaljert beskrevet av blant 

annet Ideas2evidence (2016, ss. 63-86). 

I flere av intervjuene beskrives mulighetene de nye 

digitale løsningene gir. Eksempelvis beskriver en i et 

intervju hvordan en elektriker gjennom AR kan 

visualisere det samme bygget som kunden ser, og 

bestemme hvordan lamper skal settes opp. 

I flere intervjuer trekkes det frem at 

simuleringsteknologi gir svært gode muligheter for 

læring. Innen naturbruk trenger elevene for eksempel 

tilgang til gode simulatorer, som i intervjuene beskrives 

som svært avanserte maskiner i en virtuell verden. 

Simulatorer gir elever mulighet til å trene før de skal 

bruke de fysiske maskinene på egenhånd. I ett av 

intervjuene beskrives bildet av bonden som endret – 

fra et ektepar som driver en gård sammen, til større 

profesjonalisering, med flere ansatte, entreprenører, 

maskiner og prosesser. Innen helse- og oppvekstfag 

nevnes simuleringsdukker som eksempel på nyttig, men 

veldig dyrt, utstyr. 

I intervjuene pekes det også på at det ikke holder 

med for eksempel to VR-briller i en klasse, det trengs 

et helt klassesett. En annen utfordring som trekkes frem 

er at det ikke kan ta for lang tid fra innspillet om 

utstyret kommer til utstyret er på plass, siden den 

teknologiske utviklingen skjer raskt. 

Høsten 2021 kunne videregående skoler søke tilskudd 

til utstyr i yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Regjeringen bevilget til sammen et tilskuddsbeløp på 

77 millioner kroner, der innkjøpet skulle gjøres i 2022. 

Ordningen omfattet både konkrete, synlige objekter, 

så vel som usynlige eller virtuelle objekter. Videre var 

utvikling av utstyr eller programvare, installasjon på 

skolen og opplæring av personell/lærere i bruk av 

utstyr inkludert. Definisjonen av utstyr i denne 

ordningen er dermed bredere enn i vår utredning. 

Tilskudd ble tildelt basert på tilfeldig trekning, av 

hensyn til effektforskning på ordningen 

(Utdanningsdirektoratet, 2021). 

NRK pekte i desember 2020 på at 121 skoler søkte 

om 174 millioner kroner, men at bare halvparten av 

dem fikk innvilget tilskudd og må da dele på 77 

millioner kroner (NRK, 2021). Utdanningsforbundet har 

på sine nettsider pekt på at potten er for liten og har 

samtidig problematisert at tildelingen ble gjort ved 

loddtrekning (Utdanningsforbundet, 2022). 

Utdanningsdirektoratet gjennomførte også i 2020 en 

medlemsundersøkelse, der 42 prosent av lærerne 

oppga at elevene manglet nødvendig utstyr i 

yrkesfaglige programfag (Utdanningsforbundet, 

2020). Dette står i motstrid til en undersøkelse fra 

2016, som konkluderte med at utstyrssituasjonen i 

videregående skoler generelt var god 

(Ideas2evidence, 2016). 

Siden tilskuddsordningen beskrives av et annet, 

pågående prosjekt som gjennomføres av 

Utdanningsdirektoratet, og i tillegg dekker utstyr i 

bredere forstand, går vi ikke inn på detaljene her. Vi 

kan likevel trekke frem at flere i våre intervjuer pekte 

på at de finner det problematisk med en loddtrekning 

av tilskuddsmidler, der noen skoler får, mens «andre 

blir stående tomhendt igjen» til tross for at søknaden 

kanskje var god. En av skolene vi intervjuet som hadde 

fått tilskudd, ga uttrykk for at de allerede var i gang 

med innkjøp og at tilskuddet hadde stor betydning for 

dem. 

De faglige rådene er rådgivende for 

Utdanningsdirektoratet og kan peke på kritiske 

forhold knyttet til fag- og yrkesopplæringen. Det 

faglige rådet for teknologi- og industrifag (2022, s. 

4) er blant de som har problematisert at tildelingen 

omtalt over var basert på tilfeldig trekning, noe som 

også ble tatt videre og diskutert i Samarbeidsrådet 

for yrkesopplæring (SRY, 2022).  

I intervjuene trekker flere frem at 

utdanningsprogrammene kan dele noe digitalt utstyr 

på tvers, samtidig som det er en god del som er 

spesifikt for utdanningsprogrammet. Et par ganger er 

også buss med mobilt utstyr tatt opp som tema. Det er 

da imidlertid også pekt på at det kan være 

problematisk når elevene ikke kan plukke fra 

hverandre ting, fordi utstyret må være i god nok stand 

når det sendes videre. 

I tillegg til at digitalt utstyr er kostnadskrevende, kan 

aktørbildet være uoversiktlig, dersom vi innunder 

digitalt utstyr regner alt stort og smått av utstyr som 

har en digital tilkobling. Innen robotteknologi pekes 

det i intervjuene på at det er færre leverandører og 

at det gjerne er «de store internasjonale 

produsentene» som brukes. Siden bruk av det digitale 

utstyr kan kreve en spesifikk kompetanse, er 

opplæring en byttekostnad. Vi har ikke fått estimat på 

antall avtaler som finnes. 
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5.7 Visuell læring viktigere på fag- 

og yrkesopplæring 

I flere intervjuer pekes det på at behovet for visuell 

læring er større innen fag- og yrkesopplæring enn på 

studieforberedende. Dette forklares typisk med hva 

elevene skal lære, der det kan være nyttig med alt 

fra instruksjonsvideoer til 3D-modellering. 

Video og animasjoner er gjerne dyrt å utvikle, siden 

dette typisk krever eksterne konsulenter med en rekke 

ulike oppgaver som skal løses, eksempelvis knyttet til 

lyd, bilde og rekvisita.  

Mens de fysiske enhetene VR-briller og roboter kan 

beskrives som digitale enheter eller digitalt utstyr, vil 

selve bruken avhenge av et digitalt innhold, som kan 

beskrives som enten digitale læringsressurser eller 

digitale verktøy. Innholdet kan bestå av eksempelvis 

lyd, video, animasjoner og interaktive oppgaver.  

Utdanningsdirektoratet definerer læringsressurser som 

«materiell med fagrelevant informasjon som blir 

integrert i læringsarbeidet på en didaktisk måte», 

mens digitale verktøy eksempelvis er «programvare 

eller plattformer som ikke primært er utviklet med 

tanke på eller for bruk i læringsarbeidet». En 

utfordring i fag- og yrkesopplæring er at innholdet 

brukt i de digitale enhetene ikke virker å primært 

være utviklet med tanke på læringsarbeid. Innholdet 

er med andre ord i større grad digitale verktøy enn 

digitale læringsressurser, dersom vi følger 

Utdanningsdirektoratets definisjoner av begrepene. 

Som følge av manglende tilgang på relevant innhold 

og/eller som et supplement, nevnes i flere intervju at 

elever og lærere bruker YouTube som kilde til 

relevante videoer. 

En utfordring i fag- og 

yrkesopplæring er at innholdet 

brukt i de digitale enhetene ikke 

virker å primært være utviklet med 

tanke på læringsarbeid. 

I flere intervjuer pekes det på at noen av 

utdanningsprogrammene innenfor de ulike 

utdanningsprogrammene som finnes i fag- og 

yrkesopplæringen er mer teoretiske enn andre, og 

flere peker på at helse- og oppvekstfag eksempelvis 

er mer teoretisk enn elektro og datateknologi eller 

industri- og teknologifag. Dette kan gjøre at 

fordelingen mellom tekst og annet innhold varierer 

mellom utdanningsprogrammene, uten at vi har tall på 

dette. 

At helse- og oppvekstfag er mer teoretisk enn både 

elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag 

er også beskrevet av Ideas2evidence (2016, s. 63), 

som gjorde en bred kartlegging i 2016, som blant 

annet så disse utdanningsprogrammene (slik de var i 

gammel tilbudsstruktur) opp mot hverandre.  

Samtidig som helse- og oppvekstfag i flere intervjuer 

beskrives som et av de mer teoretiske yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene, trekkes det også i 

intervjuene frem at visuell læring med VR og AR er 

nyttig også her. Eksempelvis kan dette være 

visualisering av ulykker og utrykninger. 

Innen utdanningsprogrammene elektro og 

datateknologi og industri- og teknologifag er det i 

intervjuene pekt på at det er både helt nødvendig og 

veldig nyttig med animasjoner og interaktivt 

læringsmateriale. Behovet kan variere mellom 

programområdene i de to utdanningsprogrammene. 

I flere intervjuer er det nevnt at elevenes teoretiske 

bakgrunn kan virke inn på preferansene mellom tekst 

og eksempelvis video. Slik blant annet (tidligere) 

Kompetanse Norge (Birkeland, Havgar, Krüger, & 

Tkechenko, 2021) beskriver detaljert med tall, er 

karaktergrunnlaget svært forskjellig mellom elever fra 

studieforberedende og yrkesfaglige 

utdanningsprogram: Tallene Kompetanse Norge 

bestilte fra SSB, viste at hele 82 prosent av elevene 

som startet på vg1 studieforberedende første gang i 

2020, hadde gjennomsnittskarakter 4 eller bedre fra 

grunnskolen. For elever som startet vg1 yrkesfag 

første gang i 2020, var denne andelen 36 prosent. 

Blant de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene, 

har elevene på elektro og datateknologi imidlertid 

det sterkeste karaktergrunnlaget, målt som andel med 

karaktersnitt 4 eller bedre, ifølge tallene presentert i 

Birkeland mfl. (2021, s. 10). Elevenes 

karaktergrunnlag kan trolig, kombinert med innholdet i 

utdanningsprogrammet, bidra til å forklare 

preferanser for visuell læring innen fag- og 

yrkesopplæringen.  

Samtidig som visuell læring vektlegges på fag- og 

yrkesopplæring, trekkes det frem i intervju at 

forenklinger ikke må gå på bekostning av presis 

informasjon. 

Flere vi har intervjuet problematiserer at VR-briller 

krever spesialiserte programmer og at dette ikke er 

lett tilgjengelig. En skoleeier sa eksempelvis: «Alle vil 

ha VR-briller, men få vet hva de skal bruke det til.» 

«Alle vil ha VR-briller, men få vet 

hva de skal bruke det til.» 

(Skoleeier) 
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Slik vi skrev tidligere i kapitlet, er det ressurskrevende 

med personvern og informasjonssikkerhet i 

innkjøpsprosessene i fag- og yrkesopplæringen, slik 

det også er på studieforberedende. En 

tilleggskomponent i fag- og yrkesopplæringen er 

personvern knyttet til digitalt utstyr. I intervju nevnes 

eksempelvis VR-teknologi, der innkjøp ble stanset fordi 

man måtte koble seg opp til Facebook eller Google.  

Flere av de vi intervjuet peker på at det ikke er 

systematisk opplæring i bruk av utstyr. En av dem 

uttaler: «Det er lett å kjøpe dingser, men vanskelig å 

bruke de.» 

5.8 Samhandling med næringslivet 

I flere intervjuer trekkes det frem at næringslivet kan 

bidra inn med teknologisk ekspertise når læremidler 

utvikles. Dette kan eksempelvis knytte seg til VR og AR.  

Videre er næringslivet viktig når det gjelder tilgang 

på utstyr. Naturbruksskolene skiller seg ut ved at 

skolene har mye selv, for eksempel egne 

oppdrettsanlegg, fjøs og jorder. For andre 

utdanningsprogram, som teknologi og industrifag, 

finnes det eksempler på noen regioner som har 

ressurssterke bedrifter som hjelper skolene. Miljøene 

på Kongsberg og Raufoss er eksempler på dette. 

Det kan være krevende for skolene å holde seg 

oppdaterte på den raske teknologiske utviklingen, 

samtidig som utstyr er dyrt. Siden fag- og 

yrkesopplæring utdanner elever til å kunne gå rett ut i 

arbeidslivet, blir det viktig at det utstyret elevene 

trenes i, er det utstyret bedriftene tar i bruk og 

trenger at elevene har kompetanse i.  

Bedriftene tilknyttet K-tech på Kongsberg kan tilby 

skolene utstyr som for deres egen bruk allerede er 

utdatert, men som for skolenes undervisningsformål 

fortsatt er veldig bra og oppdatert nok. Kongsberg 

videregående skole veksler mellom å være på skolen 

og i teknologiparken.  

Gjennom K-Tech har elevene tilgang til blant annet 

avansert CNC-maskin og digitale tvillinger, som gjør 

at de kan teste ut større deler av 

produksjonsprosessen (K-tech, u.d.). Tekna (2020) gir 

eksempler på mulige bruksområder til digitale 

tvillinger, som overvåkning, å forutse fremtiden eller 

teste what-if scenarioer. 

Av hensyn til sikkerhet og fare for å ødelegge dyrt 

utstyr, vil lærlinger uten muligheter til det digitale 

utstyret i større grad være avhengig av å følge med 

på det en mester i faget gjør, og i mer begrenset 

grad kunne teste ut selv. 

Læringsfabrikken på Raufoss er et annet eksempel på 

en alternativ læringsarena, som har investert i 

avansert og moderne utstyr. Satsingen er finansiert 

gjennom bidrag fra SIVA, Innlandet fylkeskommune, 

Innovasjon Norge, Raufoss Industripark og flere 

industribedrifter i regionen (Innlandet fylkskommune, 

2020). 

Læringsfabrikken samarbeider både med teknologi- 

og industrifag ved Raufoss videregående, Fagskolen 

innlandet og opplæringskontoret for teknologi- og 

industrifag på Innlandet. Eksempel på utstyr som 

gjøres tilgjengelig gjennom dette samarbeidet er 

sveisesimulatorer, VR-briller, 3D-printere, 3D-skanner 

og samhandlende roboter. Læringsfabrikken bidrar 

teknisk og administrativt, mens skolen har ansvar for 

det pedagogiske. Læringsfabrikken forsøker også å 

knytte til seg eksperter fra industrien for å holde 

innlegg for elever. Elever fra Vestre Toten 

ungdomsskole deltar også, gjennom valgfaget 

«teknologi og design», i samarbeidet knyttet til 

Læringsfabrikken (Oppland Arbeiderblad, 2020). 

Læringsfabrikken har blant annet utviklet en 

montasjecelle, som er et konsept for læring og en 

slags minifabrikk (Dalseg, 2022). Her skal eleven ha 

en hel verdikjede og kan komme innom mange ulike 

fag, og bruke eksempelvis 3D-printer og produsere i 

CNC-maskin. 

Samarbeid mellom skole og næringsliv er essensielt 

for at elevene skal forstå arbeidslivet de skal gå ut i. 

Samarbeidet bidrar til at elevene får øve seg på nytt 

utstyr.  

I denne utredningen har vi konsentrert oss om 

skoledelen av opplæringsløpet. Dersom vi skulle sett 

nærmere på digitale muligheter og utfordringer i 

læretiden, ville det være relevant både å intervjue 

opplæringskontorene, som hjelper virksomhetene med 

det praktiske knyttet til lærlingordningen 

(Utdanning.no, 2021), og i tillegg ville det være 

relevant å se enda nærmere på miljø som K-tech og 

Læringsfabrikken. 

En mulig utfordring knyttet generelt til samarbeid 

mellom skole og næringsliv, er hvor ansvaret knyttet til 

lisenser og autorisert bruk skal ligge, på skolen eller i 

bedriften.  

5.9 Kort oppsummert om muligheter 

og utfordringer 

Slik vi pekte på innledningsvis i kapitlet, er mange 

utfordringer knyttet til digitalisering felles for 

studieforberedende og yrkesfaglige 

utdanningsprogrammer. I kapitlet har vi pekt på store 

muligheter, men også store utfordringer, knyttet 

spesifikt til digitaliseringen i fag- og 

yrkesopplæringen. 
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Dersom tilbudet forblir begrenset i smale fag, og 

skolene ikke får tilskudd og dermed ikke har råd til 

digitalt utstyr, vil mulige løsninger kunne være større 

grad av digital kunnskapsdeling gjennom digital 

undervisning eller gjennom deling av utstyr på tvers. 

En annen løsning kan være å utrede nye modeller for 

finansiering, eksempelvis i samarbeid med 

næringslivet, der i så fall partene i arbeidslivet må 

involveres. 

I intervju trekkes det frem at det finnes forum for 

lærere som deler informasjon og hjelper hverandre. 

Det pekes også på at det ligger noe uforløst i digital 

undervisning på tvers av skoler og landsdeler, som 

kunne åpne for å bruke undervisningskrefter på en 

annen måte og dra nytte av hverandres ekspertise.
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V.1 Medlemmer 

Forleggerforeningen 

• Ares Forlag As 

• Arneberg Forlag 

• Bazar Forlag 

• Bibelselskapet / Verbum 

• Blue Ocean Media As 

• Bok Circus 

• Cappelen Damm As 

• Commentum 

• Communicatio Forlag As 

• Davvi Girji 

• Det Norske Samlaget 

• Dreyers Forlag As 

• Efrem Forlag 

• Embla Forlag As 

• Engelstad Forlag 

• Existenz Forlag 

• Familieforlaget As 

• Fanfare 

• Figenschou Forlag As 

• Flamme Forlag 

• Flux Forlag As 

• Fonna Forlag Ll 

• Font Forlag 

• Fontini Forlag 

• Forenkla Forlag 

• Forfatternes Forlag – Čá      Lá á    

• Forlaget Historie & Kultur As 

• Forlaget Manifest As 

• Forlaget Oktober As 

• Forlaget Press As 

• Forlaget Tom&Tom 

• Forlagshuset Hertervig 

• Forlagshuset Vest As 

• Fri Flyt As 

• Gan Aschehoug 

• Gursli Berg Forlag As 

• Gyldendal Norsk Forlag As 

• H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 

• Haldde Forlag As 

• Heia Folk 

• Heinesen Forlag 

• Hermon Forlag As 

• Humanist Forlag As 

• Iris Forlag  

• J.M. Stenersens Forlag As 

• Jæren Forlag 

• Kagge Forlag As 

• Kolon Forlag 

• Kontur Forlag 

• Korall Forlag 

• Kunnskapsforlaget 

• Lunde Forlag 

• Lydbokforlaget As 

• Magikon Forlag 

• Mangschou Forlag As 

• Manuskript Forlag 

• Memo Forlag 

• Olivia Forlag 

• Omnipax 

• Orfeus Publishing As 

• Orkana Forlag As 

• Papermoon Publishing 

• Pax Forlag As 

• Pedagogisk Forlag As 

• Pegasus Forlag As 

• Pelikanen Forlag As 

• Pictura Normann As 

• Publica 

• Res Publica 

• Snøfugl Forlag 

• Solum Bokvennen As 

• Spartacus Forlag As 

• St. Olav Forlag Og Bokhandel As 

• Stendal Forlag 

• Svein Sandnes Bokforlag As 

• Teknisk Industri As 

• Tell Forlag As 

• Terp As 

• Tiden Norsk Forlag As 

• Tigerforlaget 

• To-Foto As 

• Transit 

• Tussilago Forlag 

• Tv2 Skole 

• Universitetsforlaget 

• Ura Forlag 

• Uten Tittel 

Vedlegg  Oversikt over aktører  

http://www.mht.no/
http://www.arnebergforlag.no/
http://www.bazarforlag.no/
https://www.bibel.no/Bibelselskapet
https://www.blueoceanmedia.no/
http://www.bokcircus.no/Bok_Circus_2/Bok_Circus.html
http://www.cappelendamm.no/
http://www.commentum.no/
http://www.communicatio.no/
https://www.davvi.no/?cat=info&id=0&lang=se
http://www.samlaget.no/
http://www.dreyersforlag.no/
http://www.efremforlag.no/
http://www.emblaforlag.no/
http://www.engelstad.biz/
https://existenz.no/
http://www.familieforlaget.no/
https://fanfare.as/
https://figenschouforlag.no/
http://www.flammeforlag.no/
http://www.flux.no/
http://www.fonna.no/
http://fontforlag.no/
http://fontini.no/
https://www.facebook.com/forenkla/posts
http://www.calliidlagadus.org/
http://www.manifest.no/
http://www.oktober.no/
http://www.fpress.no/
http://www.tomogtom.no/
http://www.hertervigforlag.no/
http://www.forlagshusetvest.no/
https://www.friflyt.no/Om/Om-Fri-Flyt-AS
https://gan.aschehoug.no/
http://www.gursliberg.no/
http://www.gyldendal.no/
https://www.aschehoug.no/
http://halddeforlag.no/
https://www.heiafolk.no/
https://www.facebook.com/pages/Heinesen-Forlag/188659787890056
https://www.hermon.no/
http://www.humanistforlag.no/
https://irisforlag.no/
http://www.jms.no/
https://www.jarenforlag.no/
http://www.kagge.no/
http://www.kolonforlag.no/
http://www.konturforlag.no/
https://www.korallforlag.no/
http://www.kunnskapsforlaget.no/
http://www.lundeforlag.no/
https://www.lydbokforlaget.no/
http://www.magikon.no/
http://www.mangschou.no/
http://www.memoforlag.no/
http://www.oliviaforlag.no/
http://www.omnipax.no/
http://orfeuspublishing.com/
http://www.orkana.no/
http://www.papermoon.no/hvem-er-vi/
http://www.pax.no/
http://www.pedforlag.no/
http://www.pegasus-forlag.no/
http://pelikanen.no/
http://www.pictura.no/
http://www.forlagshusetpublica.no/
http://respublica.no/
http://snøfugl.no/
http://solumbokvennen.no/
http://www.spartacus.no/
https://stolavforlag.no/
https://www.stendalforlag.no/
http://www.bokstabburet.no/
http://www.tekniskindustri.no/
http://www.tell.no/
https://terp.no/
http://www.tiden.no/
http://www.tigerforlaget.no/
http://www.tofoto.no/
http://www.kultbok.com/
http://www.yourvismawebsite.com/tusssilago-forlag
http://splive.tv2skole.no/login/Sider/default.aspx
http://www.universitetsforlaget.no/
http://www.uraforlag.no/
http://www.utentittel.no/
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• Utenfor Allfarvei Forlag 

• Vega Forlag As 

• Vidarforlaget 

• Vårt Land Forlag 

• Zebra Forlag 

V.2 Tilbydere av digitale læremidler som gir innkjøpsstøtte 2021 

• 3D Learning AS 

• AbleMagic AS 

• Asio AS 

• Ask Undervisning 

• Aski Raski AS 

• Cappelen Damm AS 

• Creaza AS 

• CyberBook AS 

• Dybuster 

• Elforlaget/ ISO 

• Fagbokforlaget Vigmostad og 

Bjørke AS 

• Gyldendal Norsk Forlag AS 

• H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 

• Hubro Education AS 

• iMAL Norge AS 

• Increment AS 

• Jet Tech 

• Kahoot Dragonbox AS 

• Kikora AS 

• Kommuneforlaget 

• Leap Learning 

• LearnLab AS 

• Lesemester AS 

• Leverandør 

• MakeKit 

• Miksapix Interactive 

• Norsk Kulturskoleråd - Korarti.no 

• Norske læremidler AS 

• Pickatale AS 

• Schibsted 

• TV2 Skole 

• Tell Forlag 

• Vr Education 
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https://www.utenforallfarvei.no/
http://www.vegaforlag.no/
http://www.vidarforlaget.no/
https://vlforlag.no/
http://www.zebraforlag.no/
http://www.gyldendal.no/
https://www.aschehoug.no/
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