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Innledning 
I forbindelse med KS FoU-prosjekt, heretter kalt AVT-prosjektet (Aktivitetsdata for Vurdering 
og Tilpasning), søker vi medvirkning fra innholdsleverandører som tilbyr læringsressurser for 
bruk grunnutdanningen (1. - 13. trinn) i realfagene. 
 
Innholdsleverandør refererer i denne sammenheng i hovedsak til forlag og andre aktører 
som tilbyr digitale produkter med faglig innhold, men det kan også omfatte aktører som har 
hovedfokus på analysering av dataene i den hensikt å tilby støtte til planleggings- og 
vurderingsarbeid. 
 
Det skal opprettes en arbeidsgruppe i prosjektet med deltakelse fra utvalgte leverandører. 
Prosjektperioden er august 2017 - juni 2019 

Bakgrunn for prosjektet 
Læringsanalyse (learning analytics) og bruk av Big Data i skolesammenheng har fått en 
økende oppmerksomhet og har betydning for teknologiutviklingen i utdanningssektoren. 
Innen medisin har utviklingen kommet lenger, men det er aktører, også kommersielle, som 
arbeider med dette på skoleområdet. Til sammenligning bruker store aktører som f. eks. 
Google, Facebook og Amazon brukergenerert data for å tilpasse innholdet og reklamen til 
den enkelte brukers profil. På samme måte er det ønskelig å tilpasse innhold og oppgaver til 
den enkelte elevs kompetanse- og ferdighetsprofil gjennom blant annet brukergenerert data.  
 
Når elever bruker digitale læringsressurser legger de igjen en stor mengde data. Disse 
dataene dokumenterer bl.a. aktivitet og kompetanse som kan brukes til å gi eleven bedre 
tilpasset opplæring. Dette skjer ved at læringsressursen registrerer og sammenkobler 
dataene (derav begrepet "Læringsanalyse") til ulike formål. Dette kan f.eks omfatte tidlig 
varsling av elevens måloppnåelse eller forslag til elev og lærer om relevante og tilpassede 
oppgaver, opplæring og undervisning. De individuelle dataene kan videre summeres opp til 
klasse-, skole- og skoleeiernivå og være et viktig redskap i arbeidet med skolebasert 
vurdering og kvalitetsutvikling.  
 
Utfordringen er at slike data er forholdsvis utilgjengelige for både elev, foresatt, lærer, 
skoleledelse, skoleeier og andre leverandører. Elever bruker flere ressurser for å jobbe med 
samme kompetansemål. Dette gjør det vanskelig å få en enhetlig oversikt over arbeidet for 
disse aktørene. For å utnytte potensialet i slike data er det behov for å etablere et 
rammeverk for systematisk registrering og sikker deling av dataene. 
  
Prosjektet vil ivareta og styrke skoleeiers forvalteransvar/eierskap til brukergenererte data og 
sette krav om deling mellom leverandører og åpenhet rundt hva dataene brukes til og 
hvordan de analyseres. 
 
Ved å utvikle et rammeverk som strukturerer data som genereres av elevers arbeid i og med 
digitale læringsressurser, kan dataflyten mellom aktører håndteres og ressurser 
tilgjengeliggjøres. Dette kan støtte eleven i sitt læringsarbeid og samtidig bidra til at 
leverandører kan utvikle læremidler av høy kvalitet. 

  



Overordnet beskrivelse av prosjektet. 
Målet med prosjektet er økt kvalitet på vurderingsarbeidet i skolen og individuell tilpasning 
for elever gjennom utvikling av et rammeverk for læringsanalyse. Det er en målsetning at 
rammeverket vil bli en referanse for både skoleeiere og innholdsleverandører i hele landet 
ved anskaffelse og utvikling av digitale læringsressurser. 
 
I prosjektet vil det bli utviklet tre modeller som skal være sentrale deler i dette rammeverket.  
 
1. En modell for hensiktsmessig organisering av mål relatert til skolenes lokale 
læreplanarbeid og innholdsleverandørenes detaljerte målstrukturer og deres relasjon til 
kompetansemålene i den nasjonale læreplanen. Den nasjonale læreplanen er 
tilgjengeliggjort i en maskinlesbar database (GREP). En sentral oppgave er å utvikle en 
bærekraftig struktur og forvaltning av disse målene i en felles database mot deltakende 
organisasjoner og leverandører. Det er Utdanningsetaten i Oslo kommune som har ansvar 
for etablering og drift i prosjektperioden av en slik database, samt utvikling av API-er 
inkludert eventuell implementering av disse i Dataporten. 
 
2. En modell for kvalitetssikring av innholdsleverandørenes koding av rådata (elevenes 
aktivitet i applikasjonen og vurdering av kompetanse) basert på nasjonalt 
standardiseringsarbeid på feltet. Dette omfatter kvalitetssikring av tilsvarende dekoding av 
rådata som skal sikre at alle innholdsleverandører har likeverdig tilgang til aktivitetsdata ved 
at alle aktører forplikter seg til å dele disse. Dette vil omfatte registrering, overføring og 
lesing/tolkning av disse dataene slik at blant annet statistisk validitet ivaretas.  
Prosjektet tar utgangspunkt i den norske tilpasningen av den internasjonale standarden 
Experience-API (forkortet xAPI). Vedlegg 3 og 4 viser siste status i dette arbeidet. 
 
3. En modell for identifisering av elevens faglige nivå og lenking til relevante 
læringsressurser, som beskriver hvordan en elevs kompetansegap kan identifiseres basert 
på aktivitetsdataene og hvordan relevant læringsinnhold som kan bidra til elevens videre 
progresjon kan foreslås og lenkes til. Modellen skal inneholde en metodikk for 
hensiktsmessig lenking til læringsressurser som representerer det identifiserte 
kompetansegapet. 
 
Rammeverket skal prøves ut på noen utvalgte Osloskoler og noen innholdsleverandører. 
Utprøvingen vil avgrenses til innhold som er relatert til realfag.  Det er en målsetning at 
rammeverket er generisk slik at det kan benyttes både mot andre fag og av andre skoler, 
skoleeiere og innholdsleverandører etter prosjektperioden.  

 

  

https://www.udir.no/om-udir/data/kl06-grep/
https://experienceapi.com/


Komponenter i infrastrukturen 
Kunnskapsdepartementet har allerede tre etablerte felleskomponenter, GREP, FEIDE og 
Dataporten, som vil inngå som viktige deler av infrastrukturen for læringsanalyse. Det 
mangler to nasjonale komponenter. En for håndtering av læringsmål og en 
leverandørdatabase. Prosjektet har som målsetning å utvikle disse (LMbase og 
Leverandørdatabase) og sette disse inn i en sammenheng med de tre andre komponentene.  

GREP 
GREP  er den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i 
grunnopplæringen. Alle fastsatte læreplaner i Kunnskapsløftet legges inn i Grep. 

FEIDE 
FEIDE står for Felles Elektronisk IDEntitet og er Kunnskapsdepartementets løsning for 
sikker identifisering av elever og lærere. 

Dataporten  
Dataporten (også kalt FEIDE 2.0) er en tjenesteplattform som hjelper utdanningsinstitusjonene 
til å holde orden på hvilke tjenester som mottar hvilke opplysninger. Dataporten kobler 
sammen datakilder og tjenester på en måte som gjør det enkelt for tjenestetilbyderne å tilby 
gode tjenester til utdanningssektoren, samtidig som sluttbrukerne og utdanningsinstitusjonene 
beholder kontroll over hvor personopplysninger og annen informasjon spres. 
 
I Regjeringens digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017–2021 (Framtid, fornyelse 
og digitalisering), lover regjeringen innen strategiperioden å “Innføre Feide 2.0 (Dataporten) 
for grunnopplæringen.” Med denne beslutningen er det klart at Dataporten vil spille en viktig 
rolle i grunnutdanningen de kommende årene. Dette betyr at det ikke lengre er noen risiko 
for leverandørene å investere i utvikling av teknologi knyttet til Dataporten. 

LMbase  
Som en del av prosjektet skal det lages en database for lokale læringsmål. Denne 
databasen får navnet LMbase med eget domene. Ulike aktører (leverandører og skoler) skal 
kunne levere sine læringsmål til LMbase. Læringsmålene skal kobles til minst et av 
kompetansemålene fra GREP. Disse skal brukes til å strukturere aktivitetsdata ved at 
xAPI-koden refererer id-er fra LMbase eller GREP.  
 
På grunn av forestående revisjon av nasjonal læreplan (fagfornyelsen), vil det bli gjort 
minimalt med redaktørarbeid på læringsmålene i prosjektet. Det vil si at alle læringsmålene i 
hovedsak legges inn i LMbase med relasjon til den organisasjonen som er kilden til målene, 
uten omfattende fjerning av dubletter. 
 
AVT-prosjektet skal utarbeide en forvaltningsmodell som kan brukes i forbindelse med 
tilpasning av LMbase til fremtidig læreplan. 

https://feide.iktsenteret.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/dc02a65c18a7464db394766247e5f5fc/kd_framtid_fornyelse_digitalisering_nett.pdf
https://www.udir.no/om-udir/data/kl06-grep/
https://www.regjeringen.no/contentassets/dc02a65c18a7464db394766247e5f5fc/kd_framtid_fornyelse_digitalisering_nett.pdf
https://www.uninett.no/tjenester/dataporten


Leverandørdatabase 
Prosjektet etablerer en database som inneholder informasjon om deltakende leverandører 
og URL til deres aktivitetsdata-API. På denne måten kan en deltakende leverandør finne 
aktivitetsdata fra alle deltakende leverandører. 

Skisse/målbilde av infrastrukturen 
Leverandører leverer aktivitetsdata via API i Dataporten på xAPI-format. 
Leverandører kan hente andre leverandørers aktivitetsdata via deres API på xAPI-format 
avgrenset til aktuell person og mål. Mål kan her være læringsmål fra LMbase eller 
kompetansemål fra GREP.  
 
 
 
 
 

 

 

  



Deltakelse i AVT-prosjektet 
 
Ved å delta i prosjektet får de valgte leverandørene: 

● være med å forme et fremtidig rammeverk for læringsanalyse i norsk grunnopplæring 
● tilgang til andre leverandørers aktivitetsdata 
● økonomisk støtte i størrelsesorden kr 20.000,- 
● forsprang på utvikling av teknologi og utnyttelse av mulighetene som Dataporten gir 

ved 
○ å delta på workshops og få veiledning i å lage API mot Dataporten 
○ få veiledning i generell teknologi knyttet til Dataporten og mulighet til å 

implementere dette mot Osloskolen på et tidlig stadium 
■ bruk av Dataportens gruppe-API  som gir applikasjonen tilgang til alle 

medlemmene av en gitt klasse eller faggruppe slik at gruppelister alltid 
vil være komplette og ajour. 

■ autentisering basert på OAuth2-standarden. 
 

Ved å delta i prosjektet må de valgte leverandørene: 
● stille med representant(er) i en arbeidsgruppe i prosjektet 

○ Møtene vil være i Oslo med mulighet for å delta via videokonferanse 
● levere i henhold til det som er beskrevet i avsnittet under og søknadsskjema (vedlegg 

1). 

Leverandørenes leveranse og kriterier for utvelgelse 
Læringsmål 

● Beskrive hvor detaljert eget innhold er strukturert etter egne læringsmål og skissere 
eventuelt fremtidige planer på feltet.  

● Bidra med informasjon om egne læringsmål som brukes i de aktuelle 
læringsressursene som et utgangspunkt for arbeidet med utviklingen av LMbase.  

● Levere leverandørens egne læringsmål som brukes i de aktuelle læringsressursene 
til publisering i LMbase.  

○ Hvilket/hvilke kompetansemål i GREP de er relatert til. 
● Bidra med innspill til modellen for organisering av læringsmålene. 

 

 
Aktivitetsdata og innholdsressurser 

● Beskrive en konkret innholdstjeneste/applikasjon som skal brukes i AVT-prosjektet 
og levere oversikt over hvilke skoler og trinn som bruker dette produktet aktivt. 
Innholdsressurser som ønskes brukt i AVT-prosjektet skal være innenfor 
realfagsfeltet. 

○ Dokumentere bruk og omfang i Osloskoler og trinn (det er ønskelig at det 
innholdet som skal inn i AVT-prosjektet allerede brukes aktivt og er godt kjent 
av lærere/elever). 

○ Beskrive i hvilken grad denne innholdstjenesten er metadatamerket iht  
NS 4180:2017, eller planer om å gjøre dette. 

● Beskrive 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. 

https://docs.dataporten.no/docs/groups/
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=877606


● Utvikle et API med autentisering via Dataporten, som leverer alle aktivitetsdata på 
xAPI-format. Dataomfanget skal dokumenteres i databehandleravtalen. 

○ Det er en del av AVT-prosjektet å etablere krav / beste praksis for et slikt API 
(teknologi, dataomfang, parametersetting, krav til ytelse, osv). 

○ Dette kan for eksempel gjøres ved å etablere en LRS (Learning Record 
Store) eller ved en enklere løsning som leverer xAPI kode som respons på en 
spørring på en elev- og mål-ID.  

○ Formater skal være i tråd med det arbeidet som gjøres i Komiteen for 
læringsteknologi under Standard Norge. 

■ Vedlegg 3 viser siste status for vokabular og vedlegg 4 viser 
eksempler på xAPI-kode basert på to konkrete oppgaver, samt en 
referanse til IKT-senterets GitHub-område som er en arena for videre 
utvikling av beste praksis. 

■ Basert på erfaringer i prosjektet vil prosjektet spille inn endringsønsker 
til Komiteen for læringsteknologi. 

● Spesifisere hvilke data som allerede logges og hvilke data det planlegges å logge 
fremover 

 
Personvern 

● Beskrive hvordan gjeldende lover og forskrifter blir ivaretatt særlig med tanke på  
○ Opplæringsloven med forskrift 
○ Personopplysningsloven med forskrift 
○ EU-forordning om personvern som trer i kraft i mai 2018. 

● 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-senteret mal for databehandleravtaler for FEIDE-ressurser. 
Tilpasningene skal ta hensyn til at aktivitetsdata deles til andre leverandører med 
formål 

● Det kan være ønskelig å begrense innsyn til aktivitetsdata fra andre leverandører til  
○ 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. 
 
Det er et mål å få med et spekter av relevante leverandører inn i prosjektet. Eksempler på 
relevante leverandører er leverandører av faglig innhold, LMS (planlegging, gjennomføring 
og vurdering av undervisning) og leverandører av analyseverktøy. Ikke alle kriteriene for 
utvelgelse som er nevnt over er like relevante for ulike leverandørtyper, men dette vil bli tatt 
hensyn til i utvelgelsen. 
 
Hvis flere leverandører enn det er plass til i prosjektet søker om å få delta, vil deltakende 
leverandører velges ut på bakgrunn av: 

● hensynet til å få et bredt spekter av leverandører 
● antall aktive brukere i Osloskolen av foreslått(e) produkt(er) 
● leverandørens søknad 

 
I søknadsskjemaet (vedlegg 1) skal leverandøren beskrive hva som allerede er klart iht 
punktene over og eventuelt en tidsplan for utvikling av det som mangler. 

https://feide.iktsenteret.no/node/234


Milepæler  
Milepæler for prosjektet vil være  

● Læringsmål fra leverandørene overleveres prosjektet leveres innen 04.12.17 
● Prosjektet utvikler API-er. Osloskolen har etablert to fiktive skoler med fiktive brukere 

i sine digitale løsninger. Disse kan benyttes til testing av API-ene 
○ Første versjon av API-ene leveres til testing innen 01.04.18 
○ Ferdig utviklet API leveres innen 01.06.18 

● Utvalgte skoler begynner å bruke applikasjonene skolestart høsten 2018 
● Videreutvikling/tilpasning gjennom skoleåret 2018/2019 

Praktiske opplysninger 
Vi inviterer til informasjonsmøte der prosjektgruppen vil presentere mål og innhold i 
AVT-prosjektet. Det blir også en teknisk gjennomgang av Dataporten og xAPI-formatet  
(ref. Komiteen for Læringsteknologi).  
 
Når valg av leverandører er klart, vil disse bli invitert til et oppstartsmøte for arbeidsgruppen 
der vi blant annet går inn på tema som Dataporten, LMbase og databehandleravtale med 
Oslo kommune.  
 

● Påmelding til informasjonsmøte 09.10.17  
○ Send e-post til jorunn.viken@uib.no  om hvem som kommer 

● Informasjonsmøte 11.10.17  kl 10 - 12  
● Frist for innlevering av søknad 12.11 17  kl 12.00 

○ Søknadsskjema sendes til jorunn.viken@uib.no 
● Forventet svar på søknad 20.11.17 
● Oppstartsmøte 27.11.17 kl 10 - 15 

 
Kontaktpersoner i prosjektet 

● Ellen Karin Toft-Larsen - Prosjekteier (KS)  
ellen.karin.toft-larsen@ks.no 

● Bjarte Rørmark - Samarbeidspartner (Oslo kommune, Utdanningsetaten) 
bjarte.rormark@ude.oslo.kommune.no 

● Nina Morlandstø - Prosjektleder (SLATE) 
nina.morlandsto@uib.no 
 

Adresse for møtene: 
KS Agenda 
Haakon VII gate 9 
0161 OSLO 

 
Hvis det er deler av søknaden som skal unntas offentligheten, må det leveres 2 
søknadsskjemaer der det ene er sladdet. 

Vedlegg 

1. Søknadsskjema om deltakelse i prosjektet 
2. Mal til samarbeidsavtale 

mailto:nina.morlandsto@uib.no
mailto:brian.jorgensen@ude.oslo.kommune.no
mailto:ellen.karin.toft-larsen@ks.no
mailto:jorunn.viken@uib.no
mailto:jorunn.viken@uib.no


3. Aktivitetsdata Vokabular (Dokument fra Standard Norge, SN/K 186/AG 02 
"Læringsanalyse", 2017-09-23 – N031) 

4. Eksempler på læringsaktiviteter som «Experience API»-utsagn (Dokument fra 
Standard Norge, SN/K 186/AG 02 "Læringsanalyse", 2017-09-23 – N032) 

 


