
Søknadsskjema for deltakelse i prosjektet 

Aktivitetsdata for Vurdering og Tilpasning (AVT) 

KS FoU-prosjekt 174018-Læringsanalyse 
 

Prosjektets krav til leverandøren 

For å kunne delta som leverandør i FoU-prosjektet, må leverandøren beskrive i hvilken grad 

de ønskede leveransene kan leveres til prosjektet ved en eventuell deltakelse. De ønskede 

leveransene er beskrevet i avsnittet “Deltakelse i AVT-prosjektet” i hoveddokumentet og i 

tabellene under. Leverandøren må fylle ut alle de åpne hvite feltene i tabellene under. Dette 

vil utgjøre leverandørens søknad om om å delta i prosjektet. 

 

I kolonnen J/N (Ja/Nei) bekrefter leverandøren at leverandøren vil dekke prosjektets behov 

til gjeldende milepæl, eventuelt ikke vil gjøre dette. 

 

I kolonnen “Beskrivelse” skal leverandøren beskrive hvordan behovene i prosjektet  blir 

ivaretatt. Dersom det er behov for en mer omfattende beskrivelse enn det er plass til i 

tabellen, skal disse beskrivelsene samles i et eget vedlegg til søknaden og tabellen under 

skal da inneholde en referanse til beskrivelsen i vedlegget. Noen av behovene er av mer 

generell art der søker må oppgi status for det aktuelle spørsmålet, mens andre andre er mer 

spesifikke. 

1. Generelle krav til leverandøren 

Det er behov for at leverandøren deltar aktivt i prosjektets arbeidsgruppe for leverandører gjennom 

hele prosjektperioden. 

 

Generelle krav til søknaden: 

 

1.1 Leverandøren skal beskrive hvilke ressurser / bemanning de ønsker å bidra med i prosjektet. 

 
 

 

Spesifikke behov: 

 

Prosjektets behov Leverandørens besvarelse 

Nr. Beskrivelse  J/N Beskrivelse 

1.2 Leverandøren skal stille med representant(er) i 
en arbeidsgruppe i prosjektet. Møtene vil være i 
Oslo med mulighet for å delta via 
videokonferanse. 

    

 



2. Læringsmål 

Det er behov for at deltakende leverandører deler de læringsmålene de bruker til å strukturere 

innhold i den/de læringsressursene som skal inngå i prosjektet. Prosjektet vil importere disse målene 

i LMbase slik at de får en unik ID som kan brukes av andre leverandører i spørringer mot 

leverandørens aktivitetsdata-API. Skolene skal også på sikt kunne bruke disse målene i sitt lokale 

læreplanarbeid. For å redusere antall dubletter i basen er det også et mål å gjenbruke like mål på 

tvers av leverandører og skoler. 

 

Generelle krav til søknaden: 

 

2.1 Leverandørens beskrivelse av hvor detaljert eget innhold er strukturert etter egne læringsmål 

og skissering av eventuelle fremtidige planer på feltet: 

 
 

 

Spesifikke behov: 

 

Prosjektets behov   Leverandørens besvarelse  

Nr. Beskrivelse J/N Beskrivelse 

2.2 Leverandøren skal bidra med informasjon om 

egne læringsmål som brukes i de aktuelle 

læringsressursene som et utgangspunkt for 

arbeidet med utviklingen av LMbase. 

    

2.3 Leverandøren skal levere egne læringsmål som 

brukes i de læringsressursene som skal inngå i 

prosjektet slik at prosjektet kan publisere disse i 

LMbase. Hvert læringsmål skal relateres til minst 

et nasjonalt kompetansemål (GREP). 

    

2.4 Leverandøren skal bidra med innspill til modellen 

for organisering av læringsmålene. 

    

 

  



3. Aktivitetsdata og innholdsressurser 

Det er behov for at leverandøren velger et konkret produkt (evt noen få) som allerede er i aktiv bruk i 

Osloskolen som kan inngå i prosjektet. Dette er for å unngå å måtte bruke mye tid på 

brukeropplæring av nye produkter. For å begrense prosjektet skal produktet rette seg inn mot 

realfag. Det er et mål å få flere leverandører som tilbyr innhold på samme årstrinn innenfor samme 

fag/temaer. I tillegg til å bidra med mål (ref. avsnitt 2), skal leverandøren tilby et API som gir 

aktivitetsdata på xAPI-format for elever som har brukt det aktuelle produktet, og beskrive hvordan 

leverandøren tenker å nyttiggjøre seg slike data fra andre leverandører. 

 

Generelle krav til søknaden: 

 

3.1 Leverandørens beskrivelse av konkrete innholdstjenester/applikasjoner som kan brukes i 

AVT-prosjektet og levere oversikt over hvilke Osloskoler og trinn som bruker disse produktene 

aktivt. Innholdsressurser som ønskes brukt i AVT-prosjektet skal være innenfor realfagsfeltet. 

 
 

3.2 Leverandørens beskrivelse av hvordan leverandøren tenker å benytte de nye kildene til 

aktivitetsdata fra andre leverandører i egen applikasjon, særlig med tanke på prosjektets 

hovedmål om å gi bedre tilpasning til den enkelte elev og bedre vurderingsgrunnlag. 

 
 

 

Spesifikke behov: 

 

 Prosjektets behov Leverandørens besvarelse  

Nr. Beskrivelse J/N Beskrivelse 

3.3 Leverandøren skal spesifisere i 

løsningsbeskrivelsen i hvilken grad denne 

innholdstjenesten er metadatamerket iht. NS 

4180:2017, eller beskrive eventuelle planer om å 

gjøre dette. 

  

3.4 Leverandøren skal utvikle et API som leverer alle 

aktivitetsdata på xAPI-format. Dataomfanget skal 

dokumenteres i databehandleravtalen. API-et skal 

autentiseres via Dataporten. API-et skal som 

minimum levere xAPI-kode som respons på en 

spørring med elev- og mål-ID (fra LMbase eller 

GREP) som parameter. 

     

3.5 Leverandøren skal spesifisere hvilke data som 

allerede logges og hvilke data det eventuelt 

planlegges å logge fremover, med tidsplan. 

  

http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=877606
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=877606


4. Personvern 

Det er behov for at leverandøren har et bevisst og ansvarlig forhold til personvern i utviklingen av 

moderne applikasjoner til undervisningsformål. 

 

Generelle krav til søknaden: 

 

4.1 Leverandørens beskrivelse av hvordan gjeldende lover og forskrifter vil bli ivaretatt, særlig 

med tanke på 

● Opplæringsloven med forskrift 

● Personopplysningsloven med forskrift 

● EU-forordning om personvern som trer i kraft i mai 2018 

 
 

 

Spesifikke behov: 

 

 Prosjektets behov Leverandørens besvarelse  

Nr.  Beskrivelse J/N Beskrivelse 

4.2 Leverandøren skal komme med innspill til en 

databehandleravtale som også omhandler 

aktivitetsdata og signere en slik med skoleeier for 

prosjektperioden. Denne skal være en tilpasset 

versjon av IKT-senterets mal for 

databehandleravtaler for FEIDE-ressurser. 

Tilpasningene skal ta hensyn til at aktivitetsdata 

deles med andre leverandører med felles formål. 

  

4.3 Leverandøren skal bidra til å oppnå tilstrekkelig 

personvern, for eksempel ved å akseptere at 

tilgangen til aktivitetsdata fra andre leverandørers 

API i noen tilfeller kan bli begrenset til f.eks: 

● de fag/hovedområder som leverandøren 

allerede leverer innhold på, dvs. allerede 

er (eller er planlagt) metadatamerket i 

henhold til NS 4180:2017. 

● de skoler/brukere som har lisens til 

leverandørens relevante produkter. 

● andre begrensninger som eventuelt 

dukker opp i prosjektets dialog med 

Datatilsynet. 

     

 

https://feide.iktsenteret.no/node/234
https://feide.iktsenteret.no/node/234
https://feide.iktsenteret.no/node/234
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=877606

