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1 Sammendrag og anbefalinger 

Skriving og tilgjengeliggjøring av læremidler på norsk for høyere utdanning er viktig for 
å ivareta og videreutvikle et godt norsk fagspråk. Tilgang på læremidler på eget morsmål er 
også sentralt for studentenes læring. Siden 1984 har Kunnskapsdepartementet finansiert en 
støtteordning for produksjon av læremidler på norsk og samisk, som til nå har vært organisert 
som Lærebokutvalget for høyere utdanning. Diku overtok forvaltningen av ordningen i 2018. 
Støtten fra lærebokordningen er viktig for at norske forlag kan utvikle og utgi lærebøker på 
norsk selv om disse har et begrenset kommersielt grunnlag.  

De siste årene er det stilt spørsmål ved om lærebokordningen i tilstrekkelig grad reflekterer 
dagens situasjon for norsk fagspråk og dets plass i norsk høyere utdanning. Økt bruk av 
engelsk er en utfordring innen høyere utdanning, og dette har ført til en fornyet diskusjon om 
virkemidlene for å styrke norsk fagspråk, inkludert lærebokordningen. Diku vurderer at gode 
læremidler på norsk og utvikling av norsk fagspråk og terminologi bør være viktige elementer 
i kvalitetsutviklingen i høyere utdanning, ikke minst med tanke på relevans for det norske 
arbeids- og samfunnslivet.  

I vår gjennomgang av ordningen har vi kommet frem til følgende hovedfunn:   

 Lærebokordningen er et viktig bidrag til et større mangfold av norskspråklige 
læremidler for høyere utdanning, og søkningen til ordningen har vært stabil over tid. 

 Utvikling av norskspråklige læremidler gis varierende prioritet i høyere utdanning. 
Lærebokordningen har få søknader og tildelinger innenfor de fagområdene som 
domineres av engelskspråklige læremidler og som er særlig utsatt for domenetap til 
engelsk (blant annet naturvitenskapelige fag og teknologifag).  

 Nynorsk og samisk er under særlig press, men gis begrenset prioritet i ordningen. 
Ordningen mottar betydelig flere søknader om støtte til utgivelser på bokmål enn 
nynorsk, men en større prosentandel av søknader om støtte til nynorske utgivelser 
innvilges. 

 Ordningens formål bør gjøres tydeligere.  
 Kriterier og retningslinjer bør justeres for å gjøre ordningen mer treffsikker og 

oversiktlig.   
 Det er lite kjennskap til ordningen hos UH-institusjonene.  

I denne gjennomgangen foreslår vi noen endringer i lærebokordningen. Disse endringene vil 
gjøre at ordningen møter dagens språksituasjon bedre og at den blir et mer effektivt verktøy 
for å styrke bruk og utvikling av norsk fagspråk i høyere utdanning, for bedre språklig 
likestilling mellom nynorsk og bokmål, og for å sikre tilgang til samiskspråklige læremidler. 
Gjennom bedre målretting, tydeligere prioriteringer og en mer strategisk og fleksibel 
innretning mener vi at ordningen vil svare bedre på disse behovene.  

I lys av dagens språksituasjon og i tråd med føringer gitt i ny språklov anbefaler vi: 
 

 at lærebokordningens formål, kriterier og prioriteringer endres slik at disse i større 
grad gjenspeiler språkpolitiske og utdanningspolitiske føringer  

 at ordningen innrettes med tre prioriterte områder; (i) fagområder som er særlig utsatt 
for domenetap til engelsk og der det mangler norske læremidler, (ii) utgivelser på 
nynorsk og samisk og (iii) bøker i små opplag 

 at Diku fastsetter kriterier og beregningsnøkler for de ulike områdene før utlysning 
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 at ordningen åpnes for støtte til digitale parallellutgivelser og utvides til å støtte bøker 
på masternivå 

 at ordningen følger Dikus forvaltningspraksis og organiseres uten et utvalg 
 at ordningen har en fleksibel innretting og kan justeres ved behov 
 at relevante parter involveres for å gi jevnlige innspill til innretting og prioriteringer, og 

på denne måten sikre at ordningen møter behov hos forlagene og hos norsk UH-
sektor 

 at lærebokordningen ses i sammenheng med andre virkemidler for å styrke 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning, norsk fagspråk og terminologiutvikling 
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2 Bakgrunn, oppdrag og metode 

2.1 Bakgrunn og oppdrag 

Prop. 108 L (2019–2020) Lov om språk (språklova), heretter kalt språkmeldingen, slår fast at: 

Norsk skal sikrast som hovudspråk og samfunnsberande språk i Noreg. I dette ligg 
det at norsk er eit rikt og levande språk som kan nyttast på alle samfunnsområde og i 
alle delar av samfunnslivet i Noreg. Det offentlege skal ta eit særleg ansvar for å 
bruke, utvikle og styrkje norsk språk (s. 10). 

Språk og språkbruk i forskning og høyere utdanning har stor påvirkning på språkutviklingen i 
samfunnet. Norske universitet og høyskoler har på bakgrunn av sin sentrale rolle som utvikler 
og formidler av språk siden 2009 hatt et lovfestet ansvar for vedlikehold og videreutvikling av 
norsk fagspråk (Lov om universiteter og høyskoler § 1-7). Dette ansvaret ivaretas blant annet 
gjennom vitenskapelig publisering og faglig formidling, samt undervisning og utvikling av 
læremidler.  

Som del av oppfølgingen av språkmeldingen fikk Diku i juni 2020 to tilleggsoppdrag om språk 
fra Kunnskapsdepartementet. Det ene oppdraget var å gjennomgå språkstrategiene til 
universiteter og høyskoler for å gjøre en faglig vurdering av hvordan institusjonene tar vare 
på ansvaret for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk. Resultatene fra denne 
gjennomgangen er publisert i rapporten Språkstrategiar i høgare utdanning (Diku, 2021). Det 
andre oppdraget var en gjennomgang av lærebokordningen for høyere utdanning som Diku 
har forvaltningsansvaret for: 

Formålet med gjennomgangen er å vurdere om det er behov for endringer i 
ordningen i lys av den språksituasjonen som preger norsk høyere utdanning i 
dag. Departementet ber Diku gi en analytisk beskrivelse av ordningen og vurdere alle 
forhold ved den som kan ha overordnet betydning, inklusive formål, roller og ansvar, 
kriterier for tildeling (herunder målform, genre/nivå og medium), samt administrative 
prosedyrer. 

Dikus forvaltning av Lærebokordningen er i dag organisert gjennom et utvalg, 
Lærebokutvalget for høyere utdanning. Utvalget har som oppgave å fordele midlene bevilget 
til støtte for utgivelse av lærebøker for høyere utdanning. Målgruppen for ordningen er norske 
forlag, og ordningen gir økonomisk støtte til forlagene for å sikre at lærebøker med et 
begrenset kommersielt grunnlag likevel kan utgis og tas i bruk i høyere utdanning.  

Lærebokordningen har siden den ble etablert fordelt midler på mellom 4 og 6 millioner kroner 
årlig. Ordningen er styrket til i underkant av 10 millioner kroner årlig i Statsbudsjettet for 2021.  

I denne rapporten vurderer vi om det er behov for endringer i ordningen i lys av den 
språksituasjonen som preger norsk høyere utdanning i dag. Svarer ordningen på de 
utfordringene vi står ovenfor? Bør ordningen innrettes på en annen måte for å bedre svare på 
dagens situasjon? 

Tre premiss legges til grunn for gjennomgangen: At bruken av engelsk øker i UH-sektoren og 
at læremidler på norsk er viktig for studentenes læring og for å bevare norsk som fagspråk. 
Vi vurderer også om nynorsk og samisk ivaretas godt nok i ordningen, blant annet i lys 
språkloven. 
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2.2 Metode 

Vår gjennomgang har tatt utgangspunkt i tidligere evalueringer og rapporter (Schwach og 
Mæsel, 2013; Sivertsen, Løver, Seim Mæsel og Tømte, 2016; Schwach og Elken, 2018) og 
språkmeldingen. Vi har ikke gjennomført nye kartlegginger av bruken av norskspråklig 
studielitteratur, men baserer oss på informasjon og beskrivelser av dagens språksituasjon fra 
ulike kilder (Kristiansen, 2020; Schwach og Mæsel, 2013; Sivertsen et al., 2016; Schwach og 
Elken, 2018; Diku, 2020, 2021). Siste evaluering av lærebokordningen ble gjort av NIFU i 
2016, og denne har vært et viktig utgangspunkt for vår gjennomgang. Vi har også sett på data 
fra søknader og tildelinger for å studere utviklingen fra 2016 til i dag.   

Lærebokutvalget, som kjenner dagens ordning særlig godt, har diskutert utfordringer og gitt 
sine innspill til endringer. I tillegg har vi invitert til skriftlige innspill fra de ulike aktørene som 
er representert i utvalget: Den Norske forleggerforeningen, Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening (NFFO), samt alle universitet og høyskoler. I disse invitasjonene har Diku 
bedt om tilbakemelding på hvordan dagens ordning fungerer og innspill til justeringer. Vi 
mottok innspill fra de nevnte organisasjonene og fra syv av UH-institusjonene.  

Rådet for litteraturselskapet Det Norske Samlaget har sendt inn eget innspill uavhengig av 
Forleggerforeningen, og vi har hatt god dialog med og fått innspill fra Nynorsk kultursentrum 
(og Noregs Mållag) som spesielt er opptatt av hvordan nynorsk ivaretas i ordningen. Vi har 
mottatt innspill fra det samiske forlaget Davvi Girji. I tillegg inviterte vi til innspill fra avdeling 
for språk hos Sametinget, men verken de eller Samisk høgskole har svart på invitasjonene. 

Diku har hatt tett dialog med Universitets- og høgskolerådet (UHR), Norsk 
studentorganisasjon (NSO) og Språkrådet om oppdraget.  

I tillegg til innspillene har Diku gjort en gjennomgang av de interne administrative 
prosedyrene, og på bakgrunn av dette foreslår vi endringer i forvaltningen av ordningen. 
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3 Dagens språksituasjon  

Språkmeldingen setter ord på språkets sentrale betydning for kvaliteten i utdanning: 

Val som gjeld språkbruk ved universiteta og høgskulane, er […] avgjerande for 
kvaliteten på forskinga og undervisninga. Det omfattar til dømes val av språk for 
publisering, undervisning og formidling, kompetansekrav og opplæring i språk og kva 
system som finst for utvikling av fagspråk og terminologi. Dersom språkkompetansen i 
forsking og undervisning er for dårleg, er ikkje problemet først og fremst dei små feila i 
uttale, rettskriving, grammatikk, idiomatiske uttrykk osb., men at uttrykkskrafta og 
presisjonen i språkbruken blir for svak. Det vil i mange tilfelle hemme den faglege 
kvaliteten. Det ville dessutan vere eit språkleg og kulturelt tap dersom det norske 
fagspråket ikkje vart utvikla parallelt med kunnskapsutviklinga, og dersom språket ikkje 
lenger kunne nyttast på alle område og i framstillingar om alle tema (s. 60). 

I universitets- og høyskolesektoren utvikles ny kunnskap og nye begreper som er viktige ikke 
bare for det enkelte fag, men også for den politiske debatten, medier, næringsliv, offentlig 
sektor, kultur og hverdagsliv. Språket er viktig for presisjonsnivået og kvaliteten på forsking 
og undervisning, og påvirker også i stor grad samfunnet vårt (s. 60). Språkmeldingen påpeker 
at «[d]et lovpålagde ansvaret universitets- og høgskulesektoren har for å vedlikehalde og 
vidareutvikle norsk fagspråk, er viktig for språkutviklinga både i sektoren og i samfunnet ellers. 
For at norsk språk skal vere den infrastrukturen som demokratiet har behov for, må norsk 
fagspråk haldast ved like og utviklast i alle sektorar» (s. 13).  

Det finnes få undersøkelser som ser på hvilken effekt undervisnings- og pensumspråk har på 
studentenes læring. Samtidig er det velkjent at både forståelse og uttrykkskraft er bedre på 
eget morsmål enn på et fremmedspråk, og at formuleringsevne og avansert begrepsbruk er 
viktig for presisjon og kvalitet. Undersøkelser viser også at studentene trenger å beherske et 
norsk fagspråk når de kommer ut i arbeidslivet. De aller fleste studenter ansettes i norsk 
arbeidsliv etter endt utdanning, og arbeidslivet etterspør kandidater som mestrer norsk for 
muntlig og skriftlig kommunikasjon, både allment og fagspråk (Schwach og Elken, 2018).  

At læremidler på eget morsmål er viktig for studentenes læring og for å bevare norsk fagspråk 
har vært en sentral forutsetning for lærebokordningen siden starten, men behovsbildet er i 
dag et annet enn da ordningen ble opprettet. Dagens studentmasse er langt større enn hva 
den var i 1984, med et større mangfold i studentgruppen med hensyn til alder og bakgrunn 
(Meld. St.16. Kultur for kvalitet i høyere utdanning). Flere reformer har ført til store endringer 
i landskapet i universitets- og høyskolesektoren, og gradsstrukturer og sammensetning av 
studieprogrammer blitt vesentlig endret. Disse endringene, sammen med den digitale 
omveltningen, har medført at bruk av lærebøker og anbefalt studielitteratur i høyere utdanning 
er annerledes i dag enn på åttitallet. 

De siste årene har domenetapet til engelsk vært en tydeligere utfordring i høyere utdanning. 
og dette har ført til en fornyet diskusjon om virkemidlene vi har for å styrke norsk fagspråk, 
inkludert lærebokordningen (språkmeldingen, kapittel 8). Det er også reist spørsmål ved om 
lærebokordningen fungerer godt nok for å sikre produksjon av læremidler på nynorsk og 
samisk, som er under særlig press. Det er en bekymring at engelsk kan styrke seg ytterligere 
på bekostning av norsk innenfor flere fagområder, med tap av norsk fagterminologi som 
resultat. Dette tas opp allerede i 2007 i stortingsmeldingen Mål og meining— Ein heilskapleg 
norsk språkpolitikk: 
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Arbeidet med utvikling av norsk terminologi ligg i dag mykje på etterskot. Dels er det 
slik at det i mange samanhengar manglar norske termar, dels er problemet at brukarar 
ikkje har kjennskap til eller tilgang til norske termar der slike trass alt finst. Mykje av det 
terminologiarbeidet som er gjort tidlegare, er nemleg ikkje oppdatert eller ikkje allment 
tilgjengeleg. I mange fagmiljø rår den haldninga at det ikkje er mogleg eller ikkje 
meining i å halda oppe ein norsk terminologi. Utfordringa er altså både å utvikla nye 
norske termar som får brei aksept i dei respektive fagmiljøa, og å gjera eksisterande 
og nye termar tilgjengelege på ein slik måte at dei også blir tekne i bruk i alle aktuelle 
samanhengar (St.meld. nr. 35 (2007-2008), s. 104). 

Internasjonalt samarbeid blir stadig viktigere i forsking og høyere utdanning, og 
internasjonalisering er en forutsetning for kvalitet (Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet 
i høyere utdanning). I Norge er engelsk det primære vitenskapelige publiseringsspråket. Bruk 
av engelsk er også økende innen undervisning, og stadig mer pensumlitteratur og flere 
studentarbeider er engelskspråklige (Kristiansen, 2020; Diku, 2021). Siden 2007 har andelen 
emner med planlagt undervisning på engelsk steget fra 8,9 prosent til 24,5 prosent i 2019 
(Diku, 2021). 

NIFU gjennomførte i 2013 en undersøkelse av pensumbruk i høyere utdanning (på oppdrag 
fra Kopinor og UHR). Undersøkelsen baserer seg på et utvalg av sju fagområder1. 
Undersøkelsen viser at omtrent 70 prosent av pensum i disse fagene er på norsk, mens 
omtrent 30 prosent er på engelsk. Når de skiller på utdanningsnivå kommer det til syne en 
overgang til økt bruk av engelsk utover i studieløpet, hvor fordelingen mellom norsk og 
engelsk på mastergradsnivå er på 50-50 (Schwach og Mæsel, 2013). Her mangler vi 
oppdatert kunnskap og nyere pensumundersøkelser. 

På oppdrag fra Språkrådet gjorde Respons analyse en undersøkelse om språk i høyere 
utdanning i 2020. Rapporten viser at ansatte med undervisningsansvar er mer positive i 2020 
enn i 2013 til at engelsk som språk brukes mer i undervisningen. Undersøkelsen viser også 
at andelen ansatte som vurderer sine engelsk ferdigheter som gode og svært gode har økt 
fra 73 prosent i 2013 til 84 prosent i 2020 (2020).  

Vi ser også at det er ulike vurderinger om betydningen av norsk språk i undervisning og 
læremidler. Utdanningslederne og studentene NIFU (Sivertsen et al., 2016) fikk innspill fra 
har varierende syn på viktigheten av norskspråklige lærebøker. Forskjellig syn på viktigheten 
av norske lærebøker kom også frem i innspillene Diku fikk fra enkelte universiteter og 
høyskoler og gjenspeiles i Dikus gjennomgang av institusjonenes språkstrategier hvor det 
kommer frem at ingen av institusjonenes språkstrategier eksplisitt nevner skriving av norske 
lærebøker som en ønsket aktivitet (2021).  

3.1 Variasjoner mellom fagområder 

Utviklingen som er beskrevet over har stor betydning for produksjon og bruk av læremidler på 
norsk, men det er også tydelige ulikheter mellom fagområdene i høyere utdanning. I 
evalueringen av lærebokordningen i 2016 skriver NIFU at markedet for lærebøker er todelt 
mellom fagene. Engelske lærebøker dominerer i fagområder hvor læremidlene krever 
kontinuerlig oppdatering og der det er ressurskrevende å skape gode læremidler 
(naturvitenskap, teknologiske fag og naturvitenskapelig baserte helsefag, som medisin, 
psykologi, odontologi, farmakologi, veterinærmedisin og ernæring). I andre fag, som flere 
kortere profesjonsutdanninger, humaniora og samfunnsfag, brukes oftere lærebøker på norsk 
fra norske forlag. I førstnevnte fagområder prioriterer fagmiljøene selv engelskspråklig 

 
1 Biologi, fysikk, informatikk, historie, sykepleie, rettsvitenskap og økonomi. 
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undervisningslitteratur, mens det i de andre fagene er en sterkere tradisjon for at de ansatte 
selv bidrar til å skrive lærebøkene (Sivertsen et al., 2016, s. 34-35). NIFUS evaluering 
adresserer ikke om det kan være forskjeller mellom utdanningsnivåene, og om behovet for 
kontinuerlig oppdatering av læremidler vil være mindre på innføringsnivå enn på høyere nivå 
der utdanningen ligger tettere opp mot forskningsfronten. Her kan det være ulikheter mellom 
fagene. 

I den grad det finnes gode nasjonale data kan det se ut som at engelsk språk er dominerende 
innen fagområder som naturvitenskap, både innen lærebøker og undervisningsspråk (Diku, 
2021). Dette kommer også til syne i hvordan søknader og tildelinger i lærebokordningen 
fordeler seg mellom fagområdene (se tabell 1, kap. 4). Samtidig er norsk dominerende innen 
rettsvitenskap, nordisk, historie og andre humaniora- og samfunnsvitenskapelige fag.  

3.2 Utvikling av norsk fagspråk  og læremidler i UH-sektoren 

Universitets- og høgskoleloven presiserer at «universitet og høgskoler har ansvar for 
vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk» (§1-7). Dette konkretiseres i UH-
institusjonenes språkstrategier. I gjennomgangen av disse språkstrategiene har Diku kartlagt 
at ingen av institusjonene trekker fram skriving av lærebøker som en ønsket aktivitet (Diku 
2021, s. 14).  

Flere av innspillene Diku har mottatt fra UH-institusjoner problematiserer at utvikling av 
læremidler ikke omfattes av insentivordningene i finansieringssystemet, og at det er lite rom 
for å prioritere dette arbeidet. Problemstillingen tas også opp i innspill fra Forleggerforeningen 
og av Språkrådet i deres rapport Parallellspråk og språkpolitikk i UH-sektoren (Kristiansen, 
2020). Å skrive lærebøker er tidkrevende, og det er mulig at dette arbeidet ofte skjer i 
forlengelse og på toppen av andre oppgaver i de ansattes stilling. 

Dette er utfordringer som ikke kan løses av lærebokordningen alene. Å stimulere til bruk og 
utvikling av norsk fagspråk i UH-sektoren generelt, og til produksjon av norskspråklige 
læremidler spesielt, krever også andre tiltak.  Styrkingen av kulturen for kvalitetsutvikling i 
høyere utdanning (Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning) 
meritteringsordninger for utdanning m.m. vil heller ikke nødvendigvis i seg selv ha vesentlig 
effekt på produksjon av norskspråklige læremidler. Diku har i rapporten om språkstrategier 
anbefalt at det opprettes en nasjonal insentivordning som sikrer at arbeidet med norsk 
fagspråk og terminologi og skriving av læremidler, leksikonartikler, tidsskriftsartikler o.l. blir 
premiert og prioritert (2021, s. 26). 

Diku har også foreslått at institusjonene bør følge opp egen språksituasjon med egne årlige 
rapporter som tar for seg språk i undervisningsemner, i studielitteratur, i masteroppgaver og 
ph.d.-avhandlinger, i publisering, terminologi og annen formidling (s. 26). Forbedring av 
statistikk for undervisning og pensumspråk gjennom sentral datafangst er nevnt som en 
prioritering i språkmeldingen (s. 67). I Dikus rapport påpekes det at Unit arbeider med å utvikle 
statistikk-barometer og at data for språk i undervisningsemner, studielitteratur, 
masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger, publisering mm. bør komme med der (s. 27).   

Det videre arbeidet med oppfølging av ansvaret for norsk språk i UH-sektoren vil være viktig 
for lærebokordningen. Bedre datagrunnlag og systematisk oppfølging gir mulighet til å bedre 
følge opp språksituasjonen og tilpasse lærebokordningen deretter. Vi ser det derfor som 
avgjørende at ordningen får en fleksibel innretting som setter den i stand til å tilpasse seg en 
situasjon i endring. Dette kommer vi tilbake til i kapittel 5. 
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4 Dagens lærebokordning 

I dagens retningslinjer for ordningen heter det at  

Lærebokutvalget for høyere utdanning (utvalget) er etablert for å gi nødvendige 
tilskudd til utgivelse av lærebøker som det er faglig behov for i norsk høyere 
utdanning, men som det av ulike grunner er begrenset kommersielt grunnlag for å 
produsere. Ordningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet (KD), og tildelinger 
skjer i henhold til vedtak fattet av utvalget. Direktoratet for internasjonalisering og 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) fungerer som utvalgets sekretariat, og 
håndterer søknadsmottak og effektuering av utvalgets vedtak2. 

Dagens lærebokutvalg er satt sammen av representanter fra ulike fagmiljøer ved UH-
institusjonene, fra Den norske forleggerforening og fra Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening (NFFO). Utvalget behandler søknader om støtte gjennom to årlige 
utlysninger.  

Forrige evaluering av ordningen ble gjort av NIFU i 2016. Oppdraget var å vurdere om 
ordningen fungerte etter formålet, jf. retningslinjene, om det var et reelt behov for 
produksjonsstøtte og hva som ville blitt konsekvensen dersom tilskuddet ble redusert eller 
opphørte. NIFU konkluderte med at tilskuddordningen var viktig i forhold til behov og formål 
og anbefalte at ordningen ble videreført. Ordningen dekket et reelt behov, og NIFUs rapport 
støttet forlagene i at «støtten går til lærebøker som ikke ville hatt livets rett, rent økonomisk, 
hvis det ikke var for støtten, fordi det er små markeder og/eller ressurskrevende utgivelser» 
(Sivertsen et al., 2016, s. 36). 

NIFU skriver videre at støtten fra Lærebokutvalget var «helt avgjørende for at forlagene skal 
ta sjansen på å utvikle og utgi lærebøker for små og marginale fagområder. Den er også 
avgjørende for utgivelse av nye lærebøker som er nyskapende og utfordrer etablert pensum, 
som ellers kan være for risikabelt å gi ut med tanke på markedspotensialet» (Sivertsen et al., 
2016, s. 22-23). Enkelte UH-institusjoner trekker også frem i innspillene til denne 
gjennomgangen at ordningen er et viktig bidrag til at bøker som produseres faktisk blir gitt ut. 
Diku legger til grunn for denne gjennomgangen at støtten er viktig for forlagsbransjen og at 
ordningen lykkes i å stimulere til utgivelse av lærebøker på norsk. Likevel ser vi at ordningen 
treffer dårligere på noen områder, som for utgivelser på nynorsk og samisk, og innenfor 
enkelte fagområder. 

4.1 Retningslinjer for ordningen 

Retningslinjene for lærebokordningen ble fastsatt av Utdanning- og forskningsdepartementet 
i 2005 og justert i 2007. I 2018 ble ansvaret for ordningen overført fra UHR til Diku. I dialog 
med Lærebokutvalget fastsatte Diku reviderte kriterier og retningslinjer for tildeling av 
utgivelsesstøtte. I prosessen ble eksisterende dokumentasjon om ordningen samlet og 
oppdatert, mens formål og innretting av ordningen i all hovedsak ble stående uendret. 

Retningslinjene tar ikke opp ansvarsfordelingen mellom utvalget og Diku, og det har ikke blitt 
nedskrevet et tydelig mandat for utvalget. Overføringen medførte at utvalget ble underlagt 

 
2 Ref. “Kriterier og retningslinjer for tildeling av utgivelsesstøtte fra Lærebokutvalget for høyere utdanning” (sist 
revidert av Diku våren 2018). 
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Dikus forvaltningspraksis, uten at dette har blitt nedtegnet i retningslinjene. Dette har gjort 
forvaltningen av ordningen noe uklar. Tilpassing til Dikus forvaltningspraksis og en 
tydeliggjøring av mandat og retningslinjer har vært planlagt i forbindelse med at nåværende 
utvalgs oppnevningsperiode utløper i 2021. Når Diku er bedt om å gjøre en gjennomgang av 
ordningen er det naturlig at organiseringen av ordningen, mandat og roller og ansvar, 
behandles i forbindelse med denne. 

Retningslinjene fra 2007 fastslo at utvalget skal prioritere læremidler som dekker et 
mangelområde innen høyere utdanning, lavopplagsbøker og basisutgaver på nynorsk, samt 
at læremidler på innføringsnivå skulle prioriteres. Retningslinjene beskriver ikke nærmere hva 
som legges i begrepene mangelområde, basisutgaver eller innføringsnivå. Da utvalget og 
Diku gikk igjennom og samlet retningslinjene for ordningen i 2018 ble ikke begrepene 
mangelområde og basisutgaver tatt med videre. Begrunnelsen var at begrepet basisutgaver 
ikke er brukt verken i UH-sektoren eller hos forlagene, og at mangelområde må defineres og 
begrunnes i den enkelte søknad. De oppdaterte retningslinjene presiserer at bøker på 
nynorsk og samisk, og bøker på innføringsnivå, skal prioriteres, men retningslinjene definerer 
ikke hvordan dette skal gjøres. I ettertid har det kommet innspill til at begrepene basisutgaver 
og mangelområde har vært viktige for prioritering av nynorsk og samisk, og at justeringene 
har ført til at ordningen i for stor grad har blitt dreid mot å støtte lavopplagsbøker. Manglende 
presisering av disse begrepene har gjort at prioriteringene i ordningen har blitt mindre 
tydelige. Dette kommer vi tilbake til i kapittel 5. 

Ut over de nevnte retningslinjene har den skriftlige dokumentasjonen om ordningens formål 
og rammer vært mangelfull over tid.  Mye av kunnskapen og etablerte praksiser har ligget hos 
utvalgets medlemmer og har ikke vært dokumentert. En slik organisering kan også ha bidratt 
til mer eller mindre utilsiktede justeringer i ordningen over tid.  

4.2 Målgruppe 

Alle registrerte norske forlag som ønsker å gi ut en lærebok som fyller kravene og kriteriene 
for ordningen kan søke støtte fra Lærebokutvalget. 

I retningslinjene for ordningen er det listet opp gjeldende krav til søknadene. For å bli vurdert 
må søknaden gjelde en lærebok som er skrevet på norsk (nynorsk eller bokmål) eller samisk, 
som er egnet til faglig bruk i undervisning ved norske høyere utdanningsinstitusjoner. 
Søknaden kan gjelde utgivelseskostnader knyttet til nyutgivelser eller revisjoner av norske 
eller samiske lærebøker. 

4.3 Kvalitetssikring 

Forlagene har en sentral rolle i å sikre kvalitet i lærebøkene som blir publisert i Norge og 
hevder at de «har erfaring som vil kunne gi bedre forutsetninger, rutiner og ressurser til å 
kvalitetssikre læremidler» (Sivertsen et al., 2016, s. 41). Søknad om tilskudd til produksjon av 
lærebok sendes fra ansvarlig redaktør sammen med to uttalelser fra fagkonsulenter som 
vurderer behovet for og kvalitet av den aktuelle boken. Når utvalget mottar søknaden, er 
arbeidet med boken dermed allerede godt i gang. I mange tilfeller er boken klar for produksjon 
eller allerede utgitt. Ordningen støtter også reviderte utgaver av lærebøker som allerede er 
etablert på det norske markedet. 
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4.4 Søknad og beregning av støttebeløp 

Søknadene vurderes i dag ut fra de to kriteriene «behovet for læreboken» og «behovet for 
utgivelsesstøtten». Det første kriteriet gjelder bokens antatte faglige relevans og kvalitet, som 
vurderes på bakgrunn av søknadstekst og to vedlagte konsulentuttalelser. 
Konsulentuttalelsene skrives av fagkonsulenter ved institusjonene som vil bruke den aktuelle 
læreboken på pensum, og disse er sentrale for utvalgets vurdering av søknaden. 

Det andre kriteriet, altså behovet for utgivelsesstøtten, dreier seg om markedssituasjonen for 
boken, og vurderes på bakgrunn av informasjon i søknaden og vedlagte økonomiske 
beregninger i en mal som er fastsatt av lærebokutvalget.  

Søknaden inneholder kalkyler og beregner hvilken sum som anslås å dekke kostnadene ved 
utgivelsen. Rasjonalet er at støttebeløpet skal dekke produksjonskostnadene for lærebøkene 
forlagene vil ha liten inntjening på, altså som det er lite kommersielt grunnlag for å gi ut. 
Forlagene må legge inn informasjon om boken (antall sider, teknisk kategori, språk), og anslå 
hvor mange studenter som kommer til å ha boken på pensum og hvor stort salg de regner 
med å ha til andre enn studenter. Dette danner grunnlaget for et forventet salgstall. Dersom 
forventet salg blir for høyt, antas boken å ha stort potensiale for inntjening, og 
beregningsnøkkelen vil vise at boken regnes som «ikke støtteberettiget». Beregningen 
baserer seg på at forlagene må skaffe seg et bilde av hvor boken vil bli brukt på pensum. For 
nye bøker og fagområder som dekkes av mange institusjoner kan dette være vanskelig og 
upresist. Dette kan slå uhendig ut for utgivelser det er knyttet større usikkerhet til, som 
utgivelser på nynorsk og innenfor fagområder der engelsk pensumlitteratur dominerer.  

4.5 Fordeling av tilskudd 

Søkning til ordningen har vært relativt stabil, med 80–130 søknader per år. Figur 1 viser antall 
søknader og tildelinger i perioden 2010 til 2020. Ordningen har hatt to tildelinger per år. Det 
har det vært tildelt midler til ca. 60–100 bøker per år, og tildelingsandelen har lagt på mellom 
62 og 86 prosent.   

 

Figur 1: Søknad og tildelingsutvikling over tid 
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4.5.1 Tildelingsbeløp 
Hvor stor sum forlaget får tildelt per bok, avhenger som nevnt over av flere faktorer. Den 
gjennomsnittlige tildelingen per bok har variert mellom 60 000 og 75 000 kr i den siste 
tiårsperioden.  

 

Figur 2: Gjennomsnittlig tildelings-sum per bok over tid 

4.5.2  Søknader fordelt på forlag 
Gjennom de siste ti årene har det vært søknader fra 36 ulike forlag. Figur 3 viser at det er fem 
forlag som står for størstedelen av søknadene og mottar tilskudd. De fleste søknadene 
kommet fra Universitetsforlaget, etterfulgt av Cappelen Damm, Fagbokforlaget, Gyldendal 
akademiske og Det norske Samlaget.   

Sammenslåtte tall fra perioden 2010–20 viser at Universitetsforlaget, som har flest søknader 
til ordningen, har fått tilslag på 76 prosent av sine søknader. Det norske Samlaget, som kun 
gir ut bøker på nynorsk, har fått tilslag på 90 prosent, noe som kan tyde på at nynorsk har blitt 
gitt en viss prioritet i ordningen.   
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Figur 3: Søknader og tildeling fordelt på forlag 2010–2020 

4.5.3  Prioritering av nynorsk og samisk 
Det er en betydelig større andel søknader om støtte til lærebøker på bokmål enn for nynorsk 
og samisk. Hoveddelen av de tildelte søknadene de siste fem årene har gått til utgivelse av 
bøker på bokmål. Nynorskandelen er betydelig lavere, men har økt noe de siste årene (fig. 
4).  
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Figur 4: Antall søknader og tildelte bøker fordelt på språk 

 
Vi ser at over 90 prosent av søknadene for utgivelser på nynorsk får støtte, mot ca. 70 prosent 
av utgivelsene på bokmål. I perioden 2015–2019 ble det tildelt støtte til 28 bøker på nynorsk 
utgitt av Det norske samlaget, etterfulgt av Universitetsforlaget med 17 bøker, Fagbokforlaget 
med 9 og Cappelen Damm med 5. Det norske samlaget står for de fleste søknadene for 
utgivelser på nynorsk. Universitetsforlaget, Fagbokforlaget og Cappelen Damm har gitt ut 
henholdsvis 15, 16 og 5 prosent av bøkene de har fått støtte til på nynorsk i samme periode.  
 
Det har ikke vært gitt ut bøker på samisk i tidsperioden 2015–19, og utvalget har bare mottatt 
én søknad for samisk utgivelse3. Denne ble ikke innvilget. 

4.5.4  Fagområder 
89 prosent av bøkene utgitt med støtte fra Lærebokutvalget for høyere utdanning i perioden 
2015–2019 er registrert i bokdatabasen Mentor i gruppe 2.1; Lærebøker for Høyere 
utdanning. Noen av bøkene registreres i andre grupper, som 2.2; Fagbøker for 
profesjonsmarkedet (5 prosent) og gruppe 3.1; Norsk sakprosa for voksne (6 prosent).   
 
I gruppe 2.1 Lærebøker for Høyere utdanning, faller hoveddelen av bøkene innenfor 
kategorien Helse og Sosialfag, etterfulgt av Samfunnsvitenskapelige fag og Pedagogikk. 
Færrest bøker ser vi i kategorien Tekniske fag og Naturvitenskapelige fag.   
 
 
Bokkategori  Antall bøker  Andel bøker  
2.1.3 Helse og sosialfag  77  23 %  
2.1.4 Samfunnsvitenskapelige fag  57  17 %  
2.1.5 Pedagogikk  56  17 %  
2.1.6 Språk og estetiske fag  35  11 %  
2.1.7 Religion, historie, litteraturvitenskap og filosofi  32  10 %  
2.1.2 Økonomi, administrasjon, markedsføring  23  7 %  
2.1.1 Jus  20  6 %  
2.1.9 Naturvitenskapelige fag  17  5 %  
2.1.8 Tekniske fag  6  2 %  
2.1.0 Diverse  5  2 %  

Tabell 1: Andel bøker tildelt og utgitt per bokkategori i 2015–19 (alle språk) 

 
  

 
3 For utlysningen våren 2021 har det kommet en søknad om støtte til en samisk utgivelse. Søknadene er ikke behandlet når denne 

rapporten skrives. 
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5 Utfordringer og forslag til endringer i 
lærebokordningen 

Språkmeldingen peker på at det den siste tiden har vært en fornyet debatt om ordningen for 
læremiddelstøtte. Flere har reist spørsmål ved om ordningen fungerer godt nok for å støtte 
læremidler på nynorsk og samisk, og peker på at det kan være behov for å se på hvilke 
utgivelser som får støtte (s. 65). Formålsparagrafen (§ 1) i den nye språklova slår fast at norsk 
språk skal styrkes «slik at det blir sikra som eit samfunnsberande språk som skal kunne 
nyttast på alle samfunnsområde og i alle delar av samfunnslivet i Noreg. Lova skal fremje 
likestilling mellom bokmål og nynorsk og sikre vern og status for dei språka som staten har 
ansvar for». Nynorsk skal fremmes spesielt som det minst brukte skriftspråket.  

I dette kapittelet foreslår vi noen endringer som vi mener vil bidra til at lærebokordningen 
bedre treffer dagens språksituasjon. Vi ser blant annet at ordningens formål er uklart og 
oppfattes ulikt, og vi mener at ordningen kan treffe dagens utfordringer bedre med en annen 
organisering og innretting. Ved å tilpasse ordningen språkpolitiske føringer og behov i UH-
sektoren kan lærebokordningen bli et viktigere og mer effektivt verktøy for å styrke norsk 
fagspråk i høyere utdanning.  

I Universitets- og høgskolelovens § 1-7 plasseres et særlig ansvar for vedlikehold og 
videreutvikling av norsk fagspråk hos UH-institusjonene. En tilbakevendende problemstilling 
som løftes frem i innspillene Diku har fått i forbindelse med gjennomgangen er at ordningen i 
for liten grad stimulerer forfattere til å utarbeide læremiddel på norsk. Denne problemstillingen 
har vi tatt opp i kapittel, 3 der ulike tiltak som ligger utenfor lærebokordningen også belyses. 
Tidligere evaluering av ordningen (Sivertsen et al., 2016) peker også på utfordringer med å 
oppnå formålet for ordningen for alle fagområder, og at ulike fagtradisjoner har ulikt syn på 
hvorvidt norske læremidler er viktig. 

5.1 Evaluering av ordningen i 2016 

I 2016 konkluderer NIFU med at tilskuddsordningen dekker et reelt behov og er viktig for å 
stimulere til utgivelse av lærebøker på norsk, og de anbefaler at den videreføres. Samtidig 
pekes det i evalueringen på noen sentrale utfordringer: 

 Det er få søknader og tildelinger for utgivelser på nynorsk og samisk. 
 På grunn av et todelt lærebokmarked oppnås formålet med lærebøker på norsk bare 

for en del av utdanningene innenfor en bestemt fagprofil. 
 Utvalget baserer seg på en snever definisjon av læremidler. 
 Det er ikke enighet i sektoren om at norsk språk er viktig i lærebøker. 

«Både hver for seg og i sammenheng peker disse punktene mot at det er vanskelig å realisere 
tilskuddsordningens formål fult ut. Det er viktig å avklare hvilke punkter som Lærebokutvalget 
selv kan gjøre noe med og hvilke som trenger andre tiltak» (Sivertsen et al. 2016, s. 8).    

I oppdraget til NIFU er de bedt om å «vurdere om ordningen fungerer etter formålet, jf. 
retningslinjene for tildeling av støtte til utgivelse av læremidler for høyere utdanning […]» (s. 
10). Formålet med ordningen er ikke eksplisitt formulert i dagens retningslinjer eller i 
utlysningene i ordningen.  
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5.2 Formål 

På bakgrunn av Dikus gjennomgang av ordningen og innspillene fra ulike interessenter ser vi 
at ordningens formål må klargjøres for at den skal kunne innrettes på en mer treffsikker måte 
i lys av dagens språksituasjon.  
 
Da lærebokutvalget for høyere utdanning ble opprettet var formålet beskrevet som todelt i 
proposisjonen til Stortinget: «Løyvinga er mynta både på utgjeving av nynorske lærebøker til 
høgre utdanning for å betra den språklege jamstellinga for bøker på dette nivået, og generelt 
til produksjon av lærebøker i små opplag» (St.prp. nr. 1 1986–87, kap. 332, post 70). 
Ordningen skulle bidra til likestilling mellom nynorsk og bokmål gjennom å støtte utgivelser 
på nynorsk og støtte produksjon av læremidler på norsk i små opplag. 

I de 37 årene lærebokordningen har eksistert er det gjort en del endringer og omskrivinger i 
formuleringen av ordningens formål, uten at det er tydelig hva som har vært bakgrunnen for 
disse. Ordningen har også hatt flere delmål som vektlegges og kan forstås ulikt. Dette bidrar 
til at det fremstår som noe uklart hva som ønskes oppnådd med ordningen.  

I tidligere retningslinjer fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet er det presisert 
at ordningen skal prioritere nynorsk (2005). Samisk ble etter hvert lagt til, mens betegnelsen 
lærebøker ble erstattet av læremidler i 2007. I perioden før 2004 ble lærebokordningen nevnt 
i de årlige statsbudsjettene og formålet presisert til å prioritere nynorsk og samisk: «Utvalet 
skal medverke til å betre den språklege likestillinga for lærebøker innanfor høgre utdanning 
ved å prioritere søknader til lærebøker som dekkjer eit dokumentert mangelområde, 
lavopplagsbøker og basisutgåver på nynorsk og samisk» (St.prp. nr. 1 2003-2004, s.189). 
Stortingets utdannings- og forskningskomité understreket i Innst. 12 S (2019–2020) at det 
nevnte formålet ved opprettelsen av ordningen på åttitallet fremdeles var gyldig, noe Nynorsk 
kultursentrum og Litteraturselskapet Det Norske Samlaget refererer til i sine innspill til denne 
gjennomgangen.  

Forståelsen av ordningens formål ser også ut til å variere noe blant ulike interessegrupper. 
Forleggerforeningen oppfatter at formålet med ordningen er å bidra til at det blir gitt ut 
lærebøker på norsk og samisk som svar på konkurransen fra engelsk, og å gi forlagene 
mulighet til å gi ut bøker som det ellers ikke ville være økonomisk grunnlag for å gi ut. 
Lærebokutvalget har selv i sine diskusjoner lagt til grunn en lignende forståelse, der ordningen 
skal støtte norsk fagspråk gjennom støtte til forlagene for å gi ut bøker som ellers ikke ville 
blitt gitt ut (basert på lave salgstall eller dyr produksjon). Utvalget har samtidig vurdert at 
ordningen skal diskriminere nynorsk og samisk i positiv retning. Nynorsk kultursentrum og 
Litteraturselskapet Det Norske Samlaget legger på sin side vekt på målet om bedre likestilling 
mellom målformene.  
 
Innspill fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) peker på at formålet bør 
formuleres mer konsist og aktivt knyttes til den politiske begrunnelsen for at den finnes. 
Formålet bør etter deres vurdering tydelig dreies mot å møte dagens språksituasjon.  
 
I statsbudsjettet for 2021 begrunnes styrkingen av budsjettet for lærebokordningen med 
behov for å opprettholde og styrke norsk fagspråk: «Tilgang på oppdaterte norskspråklege 
læremiddel er ein viktig føresetnad for å utvikle og halde oppe eit godt norsk fagspråk. 
Departementet foreslår å styrke lærebokordninga for høgare utdanning med 4,1 mill. kroner 
til ei samla løyving på 10 mill. kroner.». Statsbudsjettet gir her en tydeligere retning for 
ordningens formål. 
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5.2.1 Anbefaling – presisering av formål 
Dagens språksituasjon, som beskrevet i språkmeldingen, og ny lov om språk bør være 
retningsgivende for en ny formulering av formålet. Formålet må presiseres og formuleres 
tydeligere i henhold til de utfordringene lærebokordningen skal svare på og bidra til å løse. 
De ulike prioriteringene må gjenspeiles i formålet slik at de blir lettere å følge opp. Det må 
tydelig fremkomme at ordningen er et språkpolitisk virkemiddel. Formålet med ordningen må 
også gjenspeile UH-sektorens ansvar for vedlikehold og utvikling av norsk fagspråk.  

Diku foreslår følgende mål for ordningen: 
Lærebokordningen for høyere utdanning skal: 

 legge til rette for økt utvikling og bruk av norsk fagspråk i høyere utdanning 
 legge til rette for bedre språklig likestilling mellom nynorsk og bokmål i høyere 

utdanning 
 sikre tilgang til samisk-språklige læremidler i høyere utdanning 

 
Våre videre anbefalinger for ordningen foreslås med utgangspunkt i at ordningen best mulig 
skal oppnå disse målene. 

5.3 Lærebøker på norsk for fagområder med størst domenetap mot 
engelsk 

I kapittel 3 har vi beskrevet det større utfordringsbildet for norsk fagspråk og produksjon og 
bruk av norskspråklig studielitteratur i høyere utdanning. Lærebokordningen er ikke et 
tilstrekkelig virkemiddel til effektivt å motvirke domenetap mot engelsk og liten bruk av 
norskspråklige lærebøker i fagområder der dette er en utfordring. Blant annet spiller 
fagmiljøene ved UH-institusjonene en svært viktig rolle ved å prioritere utvikling og bruk av 
norske lærebøker, i tillegg til at det må finnes forfattere som har kapasitet til og ønske om å 
skrive lærebøker for disse fagene. Språkstrategirapporten (Diku 2021) anbefaler at det 
opprettes en nasjonal insentivordning som sikrer at arbeidet med norsk fagspråk, inkludert 
skriving av læremiddel, blir premiert og prioritert.  

I denne delen beskriver vi forslag til endringer i lærebokordningen som, sammen med andre 
tiltak, vil bidra til å styrke bruk av norsk fagspråk i fagområder med domenetap.  

Slike effekter har vi også i noen grad sett slik ordningen har vært innrettet til nå. 
Forleggerforeningen vurderer i sitt innspill til ordningen at den i ganske stor grad har bidratt 
til å stimulere produksjon av norske lærebøker på bachelorutdanninger i økonomi og ledelse, 
hvor engelsk var mer dominerende tidligere. Ordningen har likevel ikke vært tilstrekkelig til å 
stimulere til å få gitt ut mange nok lærebøker innenfor naturvitenskaplige fag og teknologifag, 
som har en sterk tradisjon for å bruke engelske bøker. I kapittel 4 viser tabell 1 at det i 
lærebokordningen den siste 5 års perioden kun er gitt støtte til andelsvis 2 prosent tekniske 
fag og 5 prosent naturvitenskapelige fag. 

Innspill peker også på at det bør gjøres tydeligere og mer målrettede prioriteringer i ordningen, 
som fra NFFO: «Det er også her viktig at Diku tar en aktiv forvaltningsrolle og stimulerer til 
slike utgivelser, ikke bare lener seg på hva akademia selv etterspør og hva forlagene mener 
de kan tilby.»  

Måten lærebokordningen er innrettet i dag har bidratt til at det primært er bøker i små opplag 
som retter seg mot små studentgrupper som støttes. Ordningen støtter dermed smalere 
utgivelser og bidrar til et mangfold av lærebøker på det norske markedet. Dette er etter vår 
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vurdering ikke tilstrekkelig for at lærebokordningen skal bli et mer effektivt virkemiddel for å 
legge til rette for økt bruk og utvikling av norsk fagspråk i høyere utdanning og motvirke 
domenetap mot engelsk. Ordningen bør derfor justeres slik at det innen prioriterte (utsatte) 
fagområder der det mangler norskspråklige alternativer til lærebøker på engelsk, kan søkes 
om støtte til læremidler som retter seg mot større utdanninger/studentgrupper.  

Diku må definere hvilke fagområder som kommer inn under denne kategorien. Bedre data 
om undervisningsspråk og språk i studielitteratur, som beskrevet under del 3.2, vil gjøre det 
lettere å målrette ordningen mot særlig aktuelle fagområder. I dag står fagene innenfor 
matematikk og naturvitenskap, teknologi- og ingeniørfag og økonomi og administrasjon frem 
som de mest aktuelle (Schwach og Elken, 2018; Diku, 2021). I disse fagene er lærebøkene 
ofte dyre i produksjon, og konkurransen fra engelske litteratur stor. Støtten vil redusere 
forlagenes risiko ved å satse på utvikling av lærebøker for disse fagområdene.  

For bedre å møte utfordringene med domenetap i enkelte fagområder har Diku vurdert 
muligheten for en utlysning som retter seg direkte mot UH-institusjonene, som insentiv og 
støtte til utvikling av norske læremidler i fagmiljøene. En slik utlysning kunne gjennomføres 
som en pilot som støtter utvikling av læremidler og legger til rette for samarbeid på tvers av 
flere institusjoner. En slik pilot kunne legges inn under rammene til lærebokordningen og kan 
vurderes som et mulig tiltak på sikt. I forkant av et slikt eventuelt tiltak vil det være nødvendig 
med en vurdering av konkret støttebehov og søkergrunnlag, samt budsjettramme, for denne 
typen insentivordning.   

I første omgang mener vi det er mer naturlig og effektivt å justere støtteordningene som retter 
seg mot forlagene og se hvilken effekt slike justeringer fører til. Dette må vurderes en viss tid 
etter at de er implementert for å se om ønsket effekt oppnås eller om andre tiltak bør prøves.   

5.3.1  Anbefaling – prioritering av fagområder med domenetap 
Lærebokordningen bør gi tydeligere prioritet til bøker innenfor utsatte fagområder der det 
mangler norskspråklige lærebøker. Vi foreslår at dette inkluderes allerede i kommende 
utlysningsrunde (med tildeling høsten 2021), og at Diku i forkant av dette definerer aktuelle 
fagområder og etablerer ulike krav og kriterier for søknader til disse, samt beregningsnøkler 
for støttebeløp.  

Ved å tydelig prioritere fagområder der det mangler norske alternativer til engelskspråklige 
lærebøker, og å tilpasse kriterier og beregningsnøkler, vil ordningen legge bedre til rette for 
søknader som også kan rette seg mot større fag og studentgrupper. Dette kan bidra til å 
redusere forlagenes risiko ved å satse på disse bøkene, og bidra til at norsk fagterminologi 
utvikles også her.  

5.4 Oversettelser 

For å sikre norskspråklige læremidler også i fagområder der fagmiljøene av ulike grunner ikke 
utvikler læremidlene selv, er støtte til oversettelse fra engelske (eller andre) læremidler av 
noen foreslått som en mulig løsning. Denne muligheten ble tatt opp av NIFU i evalueringen 
av ordningen i 2016. Språkrådet mente da at man med oversettelser kan oppnå det samme 
som tilskuddsordningen, særlig i tilfeller der det er vanskelig å rekruttere norske forfattere eller 
skaffe lærebøker av samme kvalitet i Norge. Den gangen vurderte Lærebokutvalget og 
forlagene derimot at oversettelser er for tid- og ressurskrevende tatt i betraktning ordningens 
rammer. Forlagene påpekte i tillegg at det er vanskelig å få lisenser til oversettelser av 
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engelske titler som er etablert på det norske markedet og derfor vanskelig å få til i de 
fagområdene som allerede domineres av engelske læremidler (s. 34).  

I innspill fra Lærebokutvalget og Forleggerforeningen til vår gjennomgang anbefaler de heller 
ikke nå å åpne for støtte til oversettelser. Utvalget viser til NIFUs evaluering og vurderer at 
oversettelser er både dyrt og vanskelig å få til, og at dette vil kreve store deler av midlene på 
bekostning av støtte til norske bøker. Forleggerforeningen legger til at oversettelser ikke i 
samme grad bidrar til utvikling av norsk akademisk språk som når bøker skrives av norske 
forfattere, og at oversatte bøker ikke vil være utviklet i den norske konteksten som studentene 
har nytte av når de skal ut i norsk arbeidsliv. NFFO er positive til at oversettelse kan støttes 
innenfor enkelte fag, men da under forutsetning av at det først blir gjort en kartlegging av 
hvilke fag det finnes pensumbøker på andre språk som det ville være relevant å få oversatt. 

Diku vil ikke anbefale å åpne for støtte til oversettelser. På bakgrunn av usikkerheten av effekt, 
og høye kostnader, vil det etter vår vurdering være bedre å justere ordningen til å tydeligere 
prioritere støtte til utgivelse av norske bøker i utvalgte fagområder. Det gjøres et unntak fra 
dette for oversettelse til samisk fra norsk og nordiskspråklig læremidler. 

5.5 Nynorsk og samisk 

Det har fra noen organisasjoner vært rettet kritikk mot at ordningen har blitt dreid bort fra det 
opprinnelige formålet om å bidra til likestilling mellom målformene til en ordning som primært 
bidrar til å støtte bøker i små opplag (lavopplagsbøker) generelt. Litteraturselskapet Det 
Norske Samlaget og Nynorsk kultursentrum hevder at ordningen som et resultat av gradvise 
justeringer ikke lenger gir en reell prioritering til nynorsk. Dette knytter de også til at de 
opprinnelige prioriteringene av mangelområde og basisutgaver på nynorsk har blitt tatt ut.  

I innspillene stilles det også spørsmål ved hvordan støtten blir beregnet, siden forlagene i stor 
grad blir bedt om å forutsi salget basert på antall emner og studenter (se kapittel 4). Dette kan 
være utfordrende for en del utgivelser og bidra til at noen blir utelukket fra å søke. Som vist 
over gjelder dette også for fagområder der det mangler norskspråklige læremidler og 
konkurransen fra engelskspråklige læremidler er stor (mangelområder). Utgivelser på 
nynorsk konkurrerer både mot engelsk og bokmål. Lærebokordningen bør legge til rette for 
utgivelser på nynorsk gjennom at risikoen forlagene tar ved å gi ut bøker på nynorsk 
reduseres. 

Beregningsnøkkelen som benyttes i lærebokordningen favoriserer til en viss grad søknader 
til nynorsk og samisk, og som vist i kapittel 4 har bøker på nynorsk hatt en noe høyere 
tildelingsprosent. Likevel ser det ut til at disse tiltakene har hatt begrenset effekt på antall 
søknader og tildelinger for bøker på nynorsk og samisk. Diku mener at nynorsk og samisk 
bør få en tydeligere prioritet i ordningen og at dette skal reflekteres i nytt formål: «bedre 
språklig likestilling mellom nynorsk og bokmål i høyere utdanning».   

Det er få samiske utdanningsinstitusjoner og et forholdsvis lavt antall samiskspråklige 
studenter. Markedet for alle typer litteratur på samisk er marginalt, og produksjon av samiske 
læremidler innebærer risiko for de samiske forlagene. Dette medfører at det er svært få 
søknader om støtte til utgivelser på samisk.  

Innspill fra Davvi Girjii tar opp at forlaget i de fleste tilfeller kontaktes av forfattere hvis verk 
først må oversettes fra norsk til samisk før utgivelse. Dette gjelder også verk som er skrevet 
på finsk eller svensk ved høyere utdanningsinstitusjoner i de respektive land, og som ville 
kunne bli utgitt som samiskspråklig pensumlitteratur også i Norge. Dette resulterer i at 
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samiske forlag i mange tilfeller får en ekstra kostnad tilknyttet oversettelser og ofte ikke 
oppnår finansiering til det formålet. Det er svært kostnadskrevende å oversette samisk 
pensumlitteratur både pga. tekstomfang og få tilgjengelige oversettere.  

At lærebokordningen har utgivelser på nynorsk og samisk som prioriterte områder, vil være i 
samsvar med Språklovens formålsparagraf og prinsippet om at statsorgan skal ta «særleg 
ansvar for å fremje nynorsk som det minst bruka norske skriftspråket». 

5.5.1 Anbefaling – prioritering av nynorsk og samisk 
For å øke tilgang til lærebøker på nynorsk bør lærebokordningen gi tydeligere prioritet til bøker 
på nynorsk. Vi foreslår at dette inkluderes allerede i kommende utlysningsrunde (med tildeling 
høsten 2021) og at Diku i forkant av dette etablerer krav og kriterier for søknader til utgivelser 
på nynorsk, samt beregningsnøkler for støttebeløp.  

For at ordningen skal bidra til å støtte produksjon av samiske lærebøker anbefaler vi at samisk 
gis økt prioritet og støtte med samme vilkår som nynorsk, samt at kriteriene åpner for støtte 
av oversettelse av lærebøker fra norsk, svensk eller finsk til samisk. 

Representanter fra samiske fagmiljø har ikke vært involvert i lærebokordningen til nå. Diku 
ser behov for å etablere dialog med relevante aktører for samisk språk for å nå bedre ut med 
informasjon om ordningen og for å kartlegge behov.  

5.6 Lærebøker i små opplag og for ulike utdanningsnivå  

Lærebokordningen bør fortsette å støtte utgivelse av lærebøker det er begrenset kommersielt 
grunnlag for å produsere innenfor alle fagområder som i dag. Som vist i kapittel 4 er ordningen 
viktig for å sikre tilgang på norskspråklige lærebøker og kan være avgjørende for at forlagene 
skal gi ut bøker for små og marginale fagfelt. På dette området fungerer ordningen godt, og 
den bidrar til utvikling, tilgjengeliggjøring og bruk av norske lærebøker i mange fagområder.  

Lærebokordningen har til nå prioritert bøker på innføringsnivå og definert dette som 
bachelornivå eller de første 180 studiepoengene av en profesjonsutdanning. Det er i 
prinsippet mulig å søke støtte til bøker på høyere nivå, men siden rammene for ordningen har 
vært begrenset har disse som regel ikke blitt prioritert. For å støtte utvikling av norsk 
fagterminologi og bruk av norskspråklige læremidler bør det åpnes for å støtte til bøker også 
på mastergradsnivå. 

Det har kommet flere innspill til at ordningen bør støtte flere utdanningsnivå. Som vist i kapittel 
4 har det siden ordningen ble opprettet skjedd større endringer både i studentmassen og 
strukturene i UH-sektoren og utdanningene. Det er et økende antall studenter på 
mastergradsnivå og mindre og mer fragmenterte fagmiljøer med lave studenttall. Viktig 
utvikling av fagterminologi skjer også på høyere nivå der utdanningen blir mer spesialisert, 
samtidig som pensumlistene på mastergradsnivå i stor grad domineres av tekster på engelsk. 
En lik prioritering av alle utdanningsnivå vil kunne bidra til at forlagene i større grad kan satse 
på bøker rettet også mot høyere grads studier og bidra til å tilgjengeliggjøre norsk faglitteratur 
bredt i utdanningene. 

Det økte fokuset på kompetanse og livslang læring kan også endre behovet for læremidler. 
Studenter i høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoler) og etter- og videreutdanning kan ha 
behov for læremidler som ikke bare styrker deres fagkompetanse, men som også er språklig 
tilgjengelig og bidrar til å utvikle deres fagspråk på norsk. Utviklingen innenfor 
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kompetansefeltet kan slik endre eller styrke behovet for lærebøker og fagterminologi på norsk, 
rettet mot det norske arbeidsmarkedet. 

Diku har innenfor rammen av dette oppdraget ikke vurdert om også faglitteratur for høyere 
yrkesfaglig utdanning og etter- og videreutdanning bør innlemmes i ordningen. Vi anbefaler 
at en slik vurdering gjøres i forlengelsen av gjennomgangen og i videreutviklingen av 
ordningen. Diku vil i den forbindelse vurdere eventuelt behov for styrking av budsjettrammene 
for å kunne inkludere disse områdene i ordningen. 

5.6.1 Anbefaling – lavopplagsbøker og utdanningsnivå 
Ordningen bør fortsette å støtte utgivelse av lærebøker det er begrenset kommersielt 
grunnlag for å produsere innenfor alle fagområder som i dag, og utvides til å også støtte 
utgivelser av lærebøker for masternivå. 

5.7 Digitale utgivelser 

De siste årene har det vært en stor økning i nedlastning av artikler og e-bøker blant 
studenter og ansatte ved UH-institusjoner. I lys av den generelle utviklingen av digitale 
medier og plattformer for formidling er det naturlig at det stilles spørsmål om hvordan 
lærebokordningen fanger dette opp. Høyere utdanning har gjennom de siste årene, og 
særlig under covid-19-pandemien, gjennomgått en digital transformasjon av undervisning. I 
Dagmar Langeggen, Ole-Jørgen Haugen og Lars Egelands debattinnlegg i Khrono den 28. 
januar 2021 (Foretrekker studentene å lese norske lærebøker på papir fordi de ikke har 
tilgang på e-bøker?) meldte bibliotekene om en økning i antall aktive brukere, visninger av 
pensumlister og nedlastinger av digitalt pensumutdrag i Leganto. For samme periode 
meldes det også om en økning i salg av papirutgaver av pensumlitteratur (Fangholds Tror 
digital undervisning satte fart i papirbok-salget, Khrono, 20. januar 2021). Langeggen, 
Haugen og Egeland peker på at økt salg av papirbøker ikke nødvendigvis skyldes at 
studentene foretrekker papirformatet fremfor digitalt pensum, men også kan skyldes 
nedstengning av bibliotekene som har gjort at studentene ikke har hatt tilgang til 
bibliotekenes bøker. Utlånet ved BIs biblioteker er halvert sammenlignet med 2019. Her 
kommer det til syne ulike vurderinger av hvilken betydning digital undervisning har for behov 
for papirbøker og digital studielitteratur. 

Innspill til Diku og debatten i Khrono tyder på at det mangler samordning av systemer, avtaler 
og ordninger mellom forlag og bibliotek om kjøp og lisensiering av e-bøker, og at 
konsekvensen er utfordringer knyttet til tilgjengeliggjøring. Dette er en utfordring som flere 
aktører må samarbeide om å løse, og der både forlagene og UH-bibliotekene har viktige roller.  

For at digitale læremidler skal være tilgjengelig for studenter, må det i tillegg til støtte til 
utvikling og produksjon, etableres en god digital infrastruktur for salg og utlån.  

Forlagene har meldt behov for at lærebokordningen bør støtte digitale utgivelser parallelt med 
utgivelse av papirbøker. Vi ser at bøkene som mottar støtte gjennom ordningen i noen grad 
også publiseres i elektronisk versjon i dag, men dette gjelder ikke de fleste.  

Flere av institusjonene har i sine innspill tatt til orde for at lærebøker i større grad bør gjøres 
tilgjengelig via åpen tilgang («open access»). Dette er en problemstilling som er for 
omfattende for denne gjennomgangen av lærebokordningen, ettersom åpen publisering av 
elektroniske lærebøker berører både spørsmål om infrastruktur og rettigheter, og vil kreve 
særlig finansiering. 
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5.7.1 Anbefaling - digitale utgivelser 
For å imøtekomme økende behov for digitale læremidler, anbefaler Diku at lærebokordningen 
åpner for å dekke merkostnader ved å gjøre boken digitalt tilgjengelig. Forleggerforeningen 
estimerer omtrent 20 prosent merkostnad for digitale parallellutgaver. Kostnaden bør inngå i 
støttebeløpet for bøker som gis ut i både papir- og elektronisk utgave. En forutsetning for at 
lærebokordningen kan tildele offentlige midler for å gjøre lærebøker digitalt tilgjengelig er at 
forlag og UH-bibliotekene kommer til enighet om en god løsning for utlån av digitale 
lærebøker. 

Utvikling av fulldigitale læremidler for UH-sektoren bør etter Dikus vurdering ikke støttes av 
dagens lærebokordning. Slike utgivelser er så kostbare at en treffsikker støtteordning ikke vil 
være mulig innenfor dagens budsjettramme for lærebokordningen, uten at dette i for stor grad 
vil gå på bekostning av støtten til andre lærebøker. Vi mener det i tillegg er for mange 
ubesvarte spørsmål knyttet til behov og teknisk infrastruktur til at en slik støtteordning kan 
treffe godt i dag. Utvikling av fulldigitale læremidler vil kreve samarbeid og koordinering 
mellom UH-institusjonene og forlagene på et nivå som foreløpig ikke eksisterer. 
Problemstillingen ble også pekt på av NIFU i evalueringen i 2016. NIFUs rapport foreslår å 
pilotere ett eller flere nasjonalt koordinerte prosjekter for å høste erfaringer og komme videre 
med utviklingen av digitale læremidler ut fra følgende problemstillinger og læringsmuligheter: 

 Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 
 Samarbeid på tvers av lærestedene 
 Samarbeid med forlagene og/eller praksisfeltet 
 Prioriteringer av særlig lovende produksjonsformer 
 Utvikle erfaringer med gode organisasjonsformer 
 Forankring i fagplaner, emneplaner og pensumlister (s. 43). 

Forslaget er ikke fulgt opp, og vi mener NIFUs vurdering av problemstillingen fortsatt er 
aktuell.  

5.8 Organisering av ordningen   

Lærebokutvalget er i dag sammensatt av representanter fra lærestedene (brukere), Den 
Norske forleggerforeningen (utgivere), og en representant fra de faglitterære forfatterne.  

De gamle retningslinjene fra 2007 gir utvalget mandat til å fordele midlene, føre tilsyn med 
hvordan de blir brukt, og fastsette søknadsskjema og utfyllende retningslinjer for arbeidet med 
behandling av søknader. Som vist i kapittel 4 har utvalgets mandat ikke blitt formelt oppdatert, 
selv om det på en del områder har blitt tilpasset Dikus forvaltningspraksis.  

Vi har samtidig sett et tydelig behov for å gjennomgå og endre rutinene for tildeling av støtte, 
blant annet fordi forleggerne av habilitetshensyn ikke bør involveres i behandling av søknader 
til ordningen, etter at søknadene er sendt til Diku. I praksis har utvalgets primære rolle vært 
søknadsbehandlingsoppgaver gjennom å vurdere hver enkelt søknad til ordningen, individuelt 
og i plenum. Denne søknadsbehandlingen har etter Dikus vurdering et veldig administrativt 
preg, og utvalget har i begrenset grad gjort faglige vurderinger og strategiske prioriteringer i 
sine møter. 

I vårt forslag til justeringer ønsker vi å gjøre det tydelig at det er Dikus ansvar å fordele 
midlene, samt fastsette søknadsskjema, kriterier og retningslinjer. Som vist i kapittel 4 skjer 
kvalitetssikringen av lærebøkene hos forlagene og gjennom uttalelser fra fagkonsulenter. I 
søknadene finnes derfor allerede et godt faglig grunnlag som inngår i vurderingen. Slike 
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faglige vurderinger blir derfor mindre sentrale i Dikus eller utvalgets behandling av 
søknadene. Dette taler for at ordningen i fremtiden forvaltes uten at et utvalg involveres i 
søknadsbehandling. Faste utvalg eller programstyrer benyttes heller ikke i andre KD-
finansierte ordninger forvaltet av Diku som retter seg mot høyere utdanning.   

Vi foreslår derfor at lærebokordningen administreres på tilsvarende måte som andre av Dikus 
nasjonale tilskuddsordninger, og organiseres uten et utvalg. Søknadene skal evalueres opp 
mot kriteriene for ordningen, og disse må utformes så presist at det ikke vil være behov for et 
utvalg som gjør faglige vurderinger. I tråd med interne rutiner i Diku vil det likevel kunne 
vurderes om det skal knyttes eksterne eksperter til søknadsbehandlingen. 

Ordningen bør være fleksibel for endringer for å kunne møte språkpolitiske føringer og behov 
både i UH-sektoren og hos forlagene. Vi foreslår at Diku jevnlig innhenter innspill fra sentrale 
aktører som UHR, NSO, Språkrådet, Sametinget, NFFO og forlagene til strategiske 
prioriteringer, behov og innretning av lærebokordningen. Dette vil gi ordningen legitimitet og 
forankring. Utlysningene må kunne justeres jevnlig etter behov for endringer, for eksempel for 
å møte utviklingen av digitale læremidler og behovene i de enkelte fagområdene. For å sikre 
forutsigbarhet i ordningen vil endringer kommuniseres i god tid. 

5.8.1 Anbefaling – ny organisering 
Lærebokordningen organiseres i tråd med Dikus forvaltningspraksis. Ordningen innrettes 
fleksibelt slik at den kan tilpasses språkpolitiske føringer og behov i sektoren. Aktuelle aktører 
inviteres jevnlig til innspill til justeringer og strategiske prioriteringer.  

Som oppfølging av denne gjennomgangen foreslår vi at Diku, i dialog med 
Kunnskapsdepartementet, fastsetter nye retningslinjer for ordningen på tilsvarende måte 
som for andre nasjonale ordninger forvaltet av direktoratet.    

5.9 Kunnskap om ordningen 

Dikus gjennomgang, og særlig tilbakemeldingene fra UH-sektoren, tyder på at 
lærebokordningen er lite kjent i fagmiljøene og at det er manglende oppmerksomhet om 
ordningens målsetninger. Diku vil vurdere tiltak som kan gjøre ordningen mer kjent blant 
målgrupper i UH-sektoren, særlig i fagområder med stort domenetap. Målrettet informasjon 
kan, sammen med de andre foreslåtte endringene, bidra til å gjøre lærebokordningen til et 
mer effektivt verktøy for økt utvikling og bruk av norsk fagspråk i høyere utdanning.  
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