
MittFagkart og FEIDE foreldre-barn 
funksjonalitet

Jeanette Samuelsen
Forsker, SLATE

jeanette.samuelsen@uib.no

mailto:jeanette.samuelsen@uib.no


MittFagkart applikasjonen

- MittFagkart kobler sammen elevs 
aktivitetsdata med læringsmål som er 
angitt i Fagfornyelsen.

- Dataene brukes til å analysere elever 
eller klassers progresjon i et fag og hvilke 
oppgaver de bør jobbe mer med.

 Aktivitetsdata: - Fra ulike læremidler/leverandører
     - Eks. "Ola besvarte kap.1->oppgave 1 i læremiddel X"

- kap.1->oppgave 1: kompetansemål, verb, 
    område i fagkart, m.m.

  Fagkart: Struktur av emnene i et fag og deres relasjoner til Fagfornyelsen
  (domenestrukur) - utarbeidet i samarbeid med fagdidaktiker.



MittFagkart applikasjonen (forts.)

Elevmodeller, analyse- og anbefalingsalgoritmer, visualiseringer

Elevmodell: Basert på aktivitetsdata som blir generert når elev svarer på oppgaver 
i ulike digitale læremiddel

Anbefaling: Område i fagkartet som det bør jobbes mer med eller nye oppgaver 
for videre progresjon

Brukergrensesnitt for elever, faglærerere og foreldre





MittFagkart foresattfunksjonalitet
Basis: Forskrift til opplæringsloven - kap. 20 om foreldresamarbeid



MittFagkart foresattfunksjonalitet - muligheter (basert på 
foreldre-barn funksjonalitet i FEIDE)

- Dele aktivitetsdata med foresatte (men hvor granulære data?)
- Dele visualiseringer med foresatte

- F.eks. se på visualisering i utviklingssamtale med skole
- Gi/trekke samtykke for bruk av barns data for kunstig intelligens algoritme 

etterlæring
- Etterlæring - mål: Forbedre anbefalingsalgoritmer basert på 

elevgenererte data
- GDPR artikkel 6.1e) "behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave 

i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den 
behandlingsansvarlige er pålagt"

- MEN barns alder er også relevant mtp. å samtykke/trekke tilbake 
samtykke (selvbestemmelse)



Skjermbilder fra MittFagkart - demo med foresattfunksjonalitet
- Hovedside for foresatte

FEIDE innlogging gir 
mulighet til å skille 
mellom rollene lærer, 
elev og foresatt.

Foresatt kan få mer 
innsikt om egne barns 
læring ved å klikke på 
deres respektive navn 
(se neste slide).

NB! Siden dette er en 
demo vises foresattes 
navn, selv om de per i 
dag identifiseres med 
fnr.



Skjermbilder fra MittFagkart - demo med foresattfunksjonalitet
- Mulighet for foresatt innsikt basert på eget barns data - kompetansemål

Lærere får opp 
et tilsvarende 
"view" for hver 
enkelt av sine 
elever.



Skjermbilder fra MittFagkart - demo med foresattfunksjonalitet
- Mulighet for foresatt innsikt basert på eget barns data - fagkart visualisering (noe forenklet)



Skjermbilder fra MittFagkart - demo med foresattfunksjonalitet
- Hovedside for barn (elev)



Skjermbilder fra MittFagkart - demo med foresattfunksjonalitet
- Samtykkefunksjonalitet (etterlæring)

Både foresatt og barn (elev) kan potensielt ha mulighet for å samtykke/trekke samtykke 
til at elevgenererte data brukes til kunstig intelligens etterlæring via deres respektive 
hovedsider i MittFagkart.

Foresattperspektiv: Elevperspektiv:

NB! Om denne funksjonaliteten gjøres tilgjengelig for elev vil avhenge av deres alder.

Da det kan bli mange slike applikasjoner hvor forelder/elev gir samtykke til datadeling 
(for data generert i applikasjonen) kunne det vært en mulighet/et ønske om også 
denne typen samtykker kunne håndteres i FEIDE på sikt. 




