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AKTIVITETSDATA FOR VURDERING OG TILPASSNING
( AVT )



AVT-prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt, blant annet for 
å få frem muligheter og belyse utfordringer utdanningssektoren 
står ovenfor når det kommer til bruk av elevenes aktivitetsdata i 
læringsanalyse. 

De viktigste formålene: 

• Analysere elevers aktivitetsdata på tvers av ulike leverandører

• Støtte lærer i å tilpasse undervisning og vurderingsarbeidet

• Foreslå relevant innhold som eleven kan jobbe videre med

OM AVT 

35 skoler
13 leverandører2022

AVT1 (2017 – 2019); AT2 (2019 - )



AVT2 (2019 – ) videre utarbeider et rammeverk for læringsanalyse og kunstig 
intelligens i skolen. Målet er å støtte tilpasset undervisning og anbefaling av 
relevante læringsressurser. 

Resultaltmål:

• Fagkartet, et felles referansesett for et fagområd

• Sentralt API & spesifikasjon av xAPI-format for aktivitetsdata 

• Fagkartkoder for leverandører for å tagge sine «oppgaver/aktiviteter» mot 
Fagkartet

• Mitt Fagkart som viser hvilke data som er samlet inn om en elev og gir en 
oversikt over elevens progresjon

• Innholdssøk parameter for NS 4180 søk (UDIR)

• Anskaffelses- og betalingsmodeller, KGV

OM AVT

https://slate.uib.no/projects/aktivitetsdata-for-vurdering-og-tilpasning-2
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ANBEFALER
- emne
- misoppfattelse
- typer oppgave
- spesifikk 

oppgave eller 
resurs

- hvilken oppgave
- type oppgave
- vanskelighetsgrad
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FAGKART & FAGKARTKODER 



Fagkart
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Verktøy for «tagging» innhold 
mot Fagkart

- pedagogisk ansvarlig hos Leverandør

FAGKARTKODER



AKTIVITESTSDATA



Aktivitetsdata (xAPI standard)



• Feideindikatoren (brukt for å knytte læringsaktiviteter til en elev)

• Feideindikatoren for skoleeier, skole, client (leverandør)

• tag som knytter læringsaktiviteten til referansemodell (fagkart) 

• oppgave-id
• svar på oppgaver 
• hints brukt
• success (rett eller feil svar)

• score (min, max, raw, scaled)
• tidsstempel på startet oppgave
• tidsstempel på avsluttet oppgave
• oppgavetype 

AKTIVITETSDATA (xAPI)



Aktivitetsdata (xAPI standard)



MITT FAGKART



«Domain» modell

• Fagkart, emner som skal læres

«Open Learner Model»-teknologien 

• en form for brukermodellering; elevprofil

Algoritmer

• læringsanalyse for analyse av læringsprogresjon 

• «recommender»-algoritmer for anbefalinger av oppgaver og andre 
læringsressurser

• regelbasert  og maskinlæring

Resultatet

• visualiseres i et «Dashboard»  (grafisk grensesnitt)

• tilpasset flere profiler (elev, lærer, foresatt, forsker, osv.)  

TEKNOLOGIEN
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aktivitetsdata

Maskinlæring:

Bruksfasen
Utviklingsfasen

LRS LRS

anonymisert aktivitetsdata

Etterlæringsfasen





• Kompetansemål (for hele klassen / en individ / en gruppe)

• Emne og tema  (à Fagkart) 

• Vanskelig tema (3D geometri)

• Misoppfattelse

• Typer oppgave (f.eks. MC, video, tekst)

• Resurs (kapital 5 fra verktøy x fra leverandør x ELLER side 3 fra 
verktøy xx fra leverandør yy)

• Spesifikk oppgave (fra  verktøy x fra leverandør y)

ANBEFALINGER
for lærere (individ / gruppe / klasse nivå) eller for en elev 



DEMO

FAGKART.NO


