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Læringsanalyse

	Illustrations	are	from	the	Data	Quality	Campaign:	dataqualitycampaign.org		



Dashboards �
 

Verktøy brukt til å presentere visualisering 
av elevers aktiviteter og deres læring.



SLATE



CENTRE FOR THE SCIENCE OF LEARNING & TECHNOLOGY
SLATE.UIB.NO  @SLATERESEARCH

▸ Etablert i 2016 av Utdanningsdepartementet og Universitetet i 
Bergen

▸  Et nasjonalt forsknings- og kompetansesenter

▸ SLATE vil fremme kunnskap ved å utforske og avklare 
konsepter som læringanalyse, store og små data i utdanning, 
vurdering for læring og kreativitet, læring og teknologi, i alle 
fasetter av menneskelig læring 
▸ Tverrfaglig

▸ Gjennomføre integrert forskning som vil fremme grenser for 
læringsvitenskap, samt informere utdanningspraksis og policy



 

“LEARNING ANALYTICS IS THE 
MEASUREMENT, COLLECTION, ANALYSIS 
AND REPORTING OF DATA ABOUT 
LEARNERS AND THEIR CONTEXTS, 

 

 

 

 

 

1st International Conference on Learning Analytics & Knowledge, LAK 2011  

 

          FOR PURPOSES OF UNDERSTANDING 
AND OPTIMIING LEARNING AND THE 
ENVIRONMENTS IN WHICH IT OCCURS” 



ISO/IEC JTC1/SC36 LA  
Hoel, T., Chen, W., & Cho, Y-S (2016)  



STATE OF THE FIELD STUDY ON 
LEARNING ANALYTICS & 

KNOWLEDGE 
 

MISIEJUK & WASSON, 2017



UTDANNINGSNIVEÅ

Misiejuk & Wasson (2017)
103 paper data set, 48 on higher ed



ANALYSEMETODER



DELTAKERE I STUDIER



DELTAKERE I STUDIER

Educators  4 6%













Hvem er 
læringsanalyse for?



Data	Quality	Campaign		



Elevdata

Data	Quality	Campaign		



Data	Quality	Campaign		



Data	Quality	Campaign		



Data	Quality	Campaign		





Å presentere læring



Varslinger	

Anbefalinger	

Tilpasset	opplæring	

Pensumdesing	

4 hovedkategorier



Varsling

seatssoftware.com
	



Varsling

classcharts.com

à Identifisere elever som trenger hjelp eller som risikerer å slutte



Anbefalinger

à Best activity to work on next



Tilpasset opplæring

classcharts.com
Newton.com

à who is struggling

à who is ready to move ahead and making progress



Pensumdesign

classcharts.com

àHow students interact with your materials 
so you can improve them over time 



Engasjement

Image: BME Solutions Ltd



Hvordan bruke data?



Data	Quality	Campaign		



Data	Quality	Campaign		



Visualiser dine egne elevdata



Ulike visualiseringsverktøy

• Google Sheets
• Google Fusion Tables 
• Tableau Public
• Carto
• Highcharts
• Leaflet
• GitHub



Velg et verktøy

• Pris
• Enkelt å lære
• Datamengde
• Visualiseringer
• Modifisering
• Datamigrasjon - flytting
• Lagring – hvor
• Vedlikehold & support/støtte

• Open source – 
• Sikkerhet
• Kollaborativt
• Privacy
• Feilsøkningsvennlig – 
• Cossplatform
• Multidevicevennlig



Gruppeaktivitet�
 �

En refleksjon og diskusjon 
rundt elevdata



Hvilke elevdata har du tilgjengelig?

https://flinga.fi/s/FME8X8V
	



�
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�
�


https://flinga.fi/s/FUWANT5
	

Hvordan får du informasjon om elevens læring
og hvordan bruker du denne informasjon?	



�
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https://flinga.fi/s/FUWANT5
	

Hvordan får du informasjon om elevens læring
og hvordan bruker du denne informasjon?	

�
 �
�

Diskuter �
Er informasjon om elevens læring 

nyttig for deg?�
 Hvorfor? �

�
�
	



Diskuter hvordan dere opplever at data 
om elevens læring blir visualisert?  

 
Er slik design lett å forstå? 



https://bit.ly/2IpiHeL	

Tanker om Læringanalyse	



Takk for oppmerksomheten !�
�
�

slate.uib.no/nkul2018 




