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SLATE

● Centre for the Science of Learning & Technology
● Etablert i 2016 av kunnskapsdepartementet og UiB 
● Nasjonalt kompetanse og forskningssenter

○ Forskning blant annet relatert til: 
■ Bruk av data og datatilnærminger for å forstå utdanning og livslang læring

○ Forskning ment å informere utdanningspraksis- og policy

● Multidisiplinært senter
● Mer info: http://www.slate.uib.no/ 

*

http://www.slate.uib.no/
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Big Data

“Big data is high volume, high velocity, and/or high variety information assets 
that require new forms of processing to enable enhanced decision making, 
insight discovery and process optimization” (Laney, 2012).

Noen definerende elementer:
- Volum, hurtighet

Kombinasjon av dataset
Komputasjonell analyse



Learning Analytics

"Learning analytics is the measurement, collection, analysis 
and reporting of data about learners and their contexts, for 
purposes of understanding and optimizing learning and the 
environments in which it occurs" (LAK, 2011).



Learning Analytics (2)

(Chen, 2016)

Etter svar: For eksempel intervensjoner, beslutningstaking



Data og interessenter - høyere utdanning

Andre data: Eks. fra nøkkelkort og sosiale medier



Learning Analytics - prosess og nivåer

(Clow, 2012)                                    (Shum, 2012)



Big Data og Learning Analytics - SLATE

● Big Data e-Infrastructure for Educational Data
● Samarbeid med Uni Research Computing
● Kombinering av data fra ulike kilder relatert til utdanning

○ Fra ulike organisasjoner
● Bruk av data mining algoritmer for å støtte ulike oppgaver
● Utvikling av verktøy rettet mot interessenter på ulike nivå



Big Data og Learning Analytics - SLATE (2)

● Inquire Competence for Better Practice and Assessment (iComPAss)

(Wasson, Hansen, et al.)



Big Data og Learning Analytics - 
Internasjonalt eksempel

Student at-risk model - New York Institute of Technology (Agnihotri, Ott, 2014).
* Rettet mot første-års studenter
* Data fra studentsøknad, test ved registrering, studentsurvey og finansiell info
* Prediksjonsmodell for å identifisere studenter i fare for å falle fra 
* Identifisering av individuelle nøkkelfaktorer for frafall

* Støttesystem for studieadministrasjon - tidlig student-identifisering og 
intervensjon (skreddersydd for individuelle studenter)

* Modell: 74 % recall



Andre eksempler (relatert til studentsuksess)

* Kursanbefalinger for optimale valgfag (Tai et al., 2008)
* Undersøkelse av studentmotivasjon gjennom et sommer-bridge program 
(Lonn, Aguilar and Teasley, 2015)
* Detektering og evaluering av emosjoner i MOOC-er (Leony et al., 2015)



Big Data og Learning Analytics - 
Visualisering eksempel

Frafallsprediksjon og intervensjon (Yasmin, 2013)



Big Data og Learning Analytics - 
Visualisering eksempel (2)
Instruktørdashboard (Lonn et al., 2015)



Noen etiske problemstillinger knyttet til bruk 
av Big Data og Learning Analytics 

● Fare for å gå tilbake til en mer behavioristisk modell for læring
● Fare for å trekke konklusjoner basert på forenklede modeller
● Betraktninger rundt ansvar for å handle i forhold til nye innsikter om studenter 

(Siemens & Long, 2011)


