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Hva er en sandkasse?



Nasjonal strategi for kunstig intelligens
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«Regjeringen vil at Norge skal gå 
foran i utvikling og bruk av kunstig 
intelligens med respekt for den 
enkeltes rettigheter og friheter.»



Hva er en regulatorisk sandkasse?

Et dialogbasert verktøy – ny måte å jobbe på for Datatilsynet

4

Lek                    Lær

Virksom-
heter

• Bedre regelverksforståelse – for de som 
deltar, og for andre virksomheter

• Legge til rette for ansvarlig KI-innovasjon

Datatilsynet
• Øke tilsynets kunnskap og forståelse av KI-

drevne løsninger

Enkeltindivid
er og 

samfunnet

• Bygge tillit til nye KI-løsninger foregår 
innenfor ansvarlige rammer



AVT-prosjektet



Hvorfor?

• Samfunnsnyttig
– Bedre læring for barna våre

– Stort nedslagsfelt

• «First movers» i Norge
– Ønsker å gå foran med et godt eksempel

– Høy ansvarsbevissthet

• KI-problemstillinger som er relevante for mange
– Rettslig grunnlag

– Personvernkonsekvenser (DPIA)

– Åpenhet
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Rettslig grunnlag

• Mye diskutert i sandkassa generelt

– Kommer: Veileder om bruk og utvikling av KI i offentlig sektor

• Ulike synspunkter

– «Rettslig forpliktelse» <-> «allmennhetens interesse»

– Tilpasset opplæring; hvor langt strekker plikten seg?

• Ekspertgruppe for å vurdere bruk av læringsanalyse
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Personvernkonsekvenser

• Workshop med elever, lærere og andre interessenter

• Nedkjølingseffekt

– Eleven tilpasser opplæringen til systemet i stedet for det motsatte

• Ukorrekte personopplysninger

– Feil i profilen = feil anbefalinger

• Teknologien kan påføre elevene uønsket stress

– Øving vs. Testing

– Hvem skal se «score»?
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Åpenhet

• Må tilpasse informasjonen til mottakeren
– Barn nyter et særlig vern
– Stort aldersspenn

• Stort informasjonsbehov for voksne også
– Teknologimodenhet
– Må ha tillit til systemet
– Forklaring for anbefalingene

• Løsninger?
– Tekst, bilder, video
– Lagvis informasjon
– Informasjon på ulik sted til ulik tid
– Dummyløsning – eksperimentere med input
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Takk!
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postkasse@datatilsynet.no

Telefon: +47 22 39 69 00 

datatilsynet.no

personvernbloggen.no


