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“Unlike the governance tool of statistical representation in the eighteenth and nineteenth centuries, which 
generally produced analyses of static (forever outdated) data sets, big data promises ultrarapid, updated 
profiling of individuals to enable interventions and actions to make each individual, their thoughts and 
behaviours, actionable in a variety of ways.”
(Thompson and Cook, 2017, s. 743) 

Teknologisk infrastruktur representerer en overgang fra kvalitativ styring av sosiale forhold til kvantitativ 
styring som gjør bruk av statistiske data på bestemte måter og utfra bestemte logikker (for eksempel  
hva som forstås som viktig eller nødvendig) 

Thompson, G. & Cook, I. (2017). The logic of data-sense: thinking through learning personalisation. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 38/5, 740 – 754.

“[D]atabase instruments and infrastructures are now at the centre of efforts to know, 
govern and manage education” (Williamson, 2015, s. 1)

“Data rely on measurements and are often confounded with facts; what is considered 
digital and standardised facts take precedence over more individual, historical, moral 
and humanistic concerns” (Ottesen, 2018, s. 182)

I dag handler det om software-produsenter som tilbyr dataservere og analysepakker 
som gjør pedagogisk data tilgjengelige for å bli samlet, visualisert og brukt på ulikt vis og 
derfor kan kalles ’de skjulte lederne av utdanning’ (Jernberg & Eliassen, 2017, s. 6)

Williamson, B. (2015). Digital education governance: Data visualization, predictive analytics, and ‘real-time’ policy instruments. 
Journal of Education Policy (ahead-of-print), 1‒19.
Ottesen, E. (2018). Committing to School Development: Social and Material Entanglements. Nordic Journal of Comparative and 
International Education (NJCIE), 2/2-3, 181 – 195.
Jernberg, E. & Eliassen, K.U. (2017). Aktører, algoritmer og ansvarliggjøring. Et sosio-materielt perspektiv på ledelse av
Skoleutvikling. Masteroppgave i Utdanningsledelse, Universitetet i Oslo.
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The right insights to the right 
people. All in one place.

• Verktøyet samler og organiserer informasjon 
fra en rekke kilder og presenterer det i 
visuelle dashboard

• Skole- og barnehageeiere, ledere og lærere 
kan sette sammen ulike indikatorer og jobbe i 
felleskap med kvalitetsutvikling.

• Verktøyet bidrar til enklere rapportering 
internt, så vel som eksternt.

• En rekke standardmaler som gjør 
utviklingsarbeidet enklere.

• Gjør det enklere å forstå, reflektere og handle 
basert på et datainformert grunnlag.

http://temp.conexus.net.siteman.no/nb/insight/

The ‘McDonaldization’ of Society

• Effektivitet
• Forutsigbarhet
• Beregnelighet
• Ikke-menneskelig teknologi erstatter 

menneskelig «teknologi»
• Kontroll framfor usikkerhet

Ritzer, G. (1983). The «McDonaldization» of society. Journal of American Culture, 6/1, 100 – 107. 
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«The purposes of schooling and what it means to be educated are effectively being 
redefined by the metrics by which we evaluate schools and pupils» (Morris 2016, s. 
17). 

Morris, P. (2016). Education policy, cross-national tests of pupil achievement, and the pursuit of world-calss schooling. London: 
UCL Institute of Education Press.



04.10.2019

5

Digitalisering gir muligheter til  å gjøre arbeid 
raskere og mer effektivt, men samtidig kan slik 
effektivisering gå på bekostning av de 
langsomme prosessenes refleksjon og 
skjønnsutøvelse

Digitalisering kan få positive betydning for 
elevers læring – men vi har ingen entydige 
resultater knyttet til dette

Digitalisering kan gi økt transparens og innsikt i 
skolens prosesser og resultater – men kanskje 
på bekostning av personvern og datasikkerhet
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Takk for oppmerksomheten!


