
Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Tittellysbilde bilde positiv logo og bilde

Sandkasse: Kunstig 
intelligens i grunn-
utdanningen

Rapportlansering, 16.02.2022

Brian Jørgensen, 

Utdanningsetaten i Oslo kommune

Kilde: https://pixabay.com/no/photos/jente-beach-sand-person-nese-4546794/

https://pixabay.com/no/photos/jente-beach-sand-person-nese-4546794/
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Tre delmål i sandkassen

1. Rettslig grunnlag

• Oppfylles kravet i personvernforordningen?

2. Elevens personvern

• Personvernkonsekvensvurdering

▪ Hvilke konsekvenser kan læringsanalyse-
systemet ha for elevenes personvern?

▪ Hva må man ta hensyn til?

3. Åpenhet

• Hvordan gi god informasjon til brukerne?

▪ Elever (6-19 år), foresatte, lærere

• Format, omfang, nivå
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Personvernkonsekvens-
vurdering

Innspill fra 
personvernombud

Involvering av registrerte

• Innspill fra lærere og foreldre

• Workshop med elever fra flere 
ulike skoler
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Vurdering og 
«nødvendighets»-begrepet

Fra relativ til målbasert vurdering

• Før: Gauss-kurve og «Bra!»

• Nå: Kjennetegn på måloppnåelse

Formål med vurderingen:

• Fremme læring, lærelyst og gi informasjon 
om kompetanse (forskr. § 3-3)

Underveisvurdering

• integrert del av opplæringa, fremme 
læring, tilpasse opplæringen og øke
kompetansen i fag (forskr. § 3-10)

Manglende vurderingsgrunnlag

• Plikt til å varsle (forskr. § 3-8)
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Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Normalfordeling

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/kjennetegn/kjennetegn-pa-maloppnaelse-for-nye-lareplaner/
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Vurdering og 
«nødvendighets»-begrepet

For stort vurderingsgrunnlag?

• To flaskehalser: 

▪ Elevenes tilstedeværelse

▪ Lærers kapasitet

Spissformulert påstand:

«Så lenge vurderingsgrunnlaget er relevant for 
kompetansemålene i læreplanen og innhentet 
innenfor rammen av skolen, blir et 
vurderingsgrunnlag aldri unødvendig, men 
kanskje mindre relevant.»
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Kilde: https://www.flickr.com/photos/svtfakultetet/8379514485/
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Behandlinger og behandlingsgrunnlag i skolen
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Kompleksitet i behandlingen av aktivitetsdata
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Skolefotograf

Aktivitetsdata i digitale læremidler og verktøy

Ingen lagring
Lagring og 

visualisering

Skolegenser

Analyse / 
aggregering

Adaptivitet Anvende KI 
til beslut-

ningsstøtte

KI-utvikling
Artikkel 6, nr. 1 bokstav:
c) Oppfylle rettslig forpliktelse

e) Oppgave i allmennhetens interesse 
eller utøve pålagt offentlig myndighet

a) Samtykke til behandling


