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Gruppe med nevroner
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Hemmelighetene:

1. Målbart problem

2. Riktig og rikelig med data

3. Domenekunnskap
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NTNU-eksempelet som oppdager overgripere





«I Heller v. Uber var saksøker en tidligere sjåfør for 

samkjøringsselskapet Uber som saksøkte på flere grunnlag, 

inkludert at han skal anses som ansatt i Uber. Høyesterett i 

Kanada avgjorde til fordel for saksøker og fant ut at han faktisk 

var ansatt i Uber. [...] I dette tilfellet ville jeg ha bestemt seg til 

fordel for Heller fordi jeg tror alle fem faktorene veier tungt for å 

finne at han er en ansatt i stedet for uavhengig kontraktør som 

gjør alle fem faktorene til sterke indikatorer etter mitt syn.» 
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MannKonge Kvinne Dronning
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FrankrikeParis Japan Tokyo
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Eple Lilla Plomme
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Kylling Søt Kattunge
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MannKirurg Kvinne Sykepleier







































Unacceptable risk

High risk

Limited risk

Minimal risk



Required for high risk:

• High quality of the datasets feeding the system 

to minimize risks and discriminatory outcomes;

• Logging of activity to ensure traceability of 

results;

• Detailed documentation providing all 

information necessary on the system and its 

purpose for authorities to access its compliance;

• Clear and adequate information to the user;

• Appropriate human oversight measures to 

minimize risk;

• High level of robustness, security, and accuracy



Generasjon 17

Ingredienser

1 ts vaniljesukker 

1 ts vaniljesukker 

1 ts vaniljesukker 

1 ts vaniljesukker 

1 ts vaniljesukker 

1 ts vaniljesukker 



Generasjon 400

Ingredienser

100 g TINE Meierismør 

750 g frukter 

1  dl TINE Kremfølte

1 ts vaniljesukker

1 dl bakepulver

150 g sukker

1 stk egg

Slik gjør du det

Rør deigen av melet før du også ligger mel og smeltes på 
kokebrettet. 

Visp egg og sukker å deigen og legg blandingen på et 
stekebrett.

Trill sukker og blandet det i eggedosisen.

Stek kakene midt i ovnen i ca 10 minutter.

Rør resten med en slikkepinne sett det på stekebrettog 

stek i ca. 1 time.

Avkjøl på pinner.





Slik gjør du det

Sett stekeovnen på 175 C  i 10 min og finn fram 
stekeplate med bakepapir. 

Sikt hvetemel og bakepulver.

Pisk egg og sukker luftig.

Smelt smøret i en kjele.

Sikt i hornsalt og brun de varme.

Rør i eggeblandingen

Avkjøl blandingen og rør inn i deigen sammen. 

Bland sammen melis og eggehvite og fordel 
glasuren over.

Generasjon 800

Ingredienser

1 stk eggeplomme 

1 ss mørk sirup

120 g sukker

100 g TINE Meierismør 

4 stk egg 

2  dl hvetemel 

1 ts bakepulver

1 ts hornsalt

1 ss malt kardemomme

2 dl rømme

2 dl Tinemelk Helmelk 3,5 %

2 dl melis





Visp eggene og sukkeret.

Bland sammen det tørre og ha det i kjelen.

Avkjøl blandingen litt. 

Elt sammen deigen.

Det er lettere å kjevle små deler av den store
deigen.

Skjær kakene i litt et tynne skiver

Sett kakene blandet med sjokoladen på en 

stekeplate som du dekker med bakepapir.

Stek kakene i 9-10 minutter.

Avkjøl på rist og oppbevar i en tett boks. 

Legg alt i stekepanne. 

Generasjon 900

1 ts malt kanel 

1 ts malt pepper 

1 ts malt ingefær 

1 ts malt nellik 

1 ts hornsalt

2  dl TINE kremost 

150 g TINE Meierismør 

3 stk egg 

300 g mørk sjokolade, grovt hakket 

2 ts pepper av den hvite 

500 g sukker











God morgen!

 
Raushet handler om at jeg har en 

tro, og tenne lys. Jeg har stillet i et 

hellig rom.

Mitt hjerte vanker i forventning. Og 

hjertet skal være glede.

Og Jesus, Jesus. Ved bordet sitter 

englene fra din tid og sier dette: 

’’Han fant de fattige og uvettige for å 
være nær.’’

Gud ble tent av sin sorg og ventet.

Du er verd å elske.
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Populærvitenskapelig bok:

Myten om maskinene

Populærvitenskaplig podcast:

Game Over

Faglig podcast:

NORA forklarer kunstig intelligens
AI development:

AIVEO

AI research:

CAIR

AI community:

AI:hub


