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Det digitale skiftet – digitalisering i forskning og utdanning  
 

Bakgrunn 
Fakultetets strategi for det neste tiåret, HF 2030, har et eget kapittel om «Digitalisering og 
teknologi». Her understrekes de nye mulighetene og kravene som det datadrevne 
samfunnet stiller oss overfor. Strategien peker på utfordringer som gjelder hele 
virksomheten, fra forskning og utdanning til drift og administrasjon: «Digitalisering vil prege 
forskningsmetodikk og -emner i årene framover, og utdanningene og administrasjonen vil få 
en mer digital hverdag.»  
 
Dette innebærer at vi det neste tiåret må legge til rette for økt «bruk og utvikling av 
relevante infrastrukturer», eksemplifisert ved, men ikke begrenset til, «databaser og 
laboratorier». 
 
Videre er det et mål at «HF skal bruke digitale verktøy for å heve kvaliteten på utdanningen 
og for å disponere undervisningsressursene på en bedre måte, til fordel for studentene.» 
Etableringen av HF: Studio er del av fakultetets svar på denne utfordringen, men vi må satse 
strategisk slik at denne nysatsingen får varig betydning for fakultetet. Strategiens vektlegging 
av digitalisering, bør derfor ses som del av vårt samfunnsoppdrag: «Alle som skal ut i 
arbeidslivet, trenger digital kompetanse. Gjennom utdanningen skal studentene få erfaring 
med å bruke forskjellige digitale verktøy som vil gi dem kompetanse de behøver når de skal 
ut i jobb.» 
 
En overordnet problemstilling er hvordan vi kan bidra, gjennom forskning, utdanning og 
formidling, til at det digitale skiftet lever opp til ambisjonen om at det skal være en rettferdig 
omstilling. Hvordan man realiserer det opplagte kravet om å legge til rette for digitalt 
medborgerskap og digital «literacy» bør være vesentlig. En demokratisk og inkluderende 
kultur og samfunnsform er målet, men utviklingen kan lett ta oss i helt andre retninger. Her 
vil både etiske, politiske og kulturelle spørsmål bli viktige. 
 
Målsettingene på dette området kan bare nås dersom hele organisasjonen blir engasjert. En 
strategisk satsing fra fakultetets side skal bidra til å legge forholdene til rette for at disse 
målsettingene kan oppfylles i løpet av det neste tiåret: 
 

• Faglig relevant digital kompetanse skal løftes for hele organisasjonen. 

• Digital forskningsinfrastruktur utvikles og tas i bruk på tvers av fakultetet og driftes 
på en forsvarlig måte 

• Hensiktsmessige digitale hjelpemidler utnyttes i utdanningene 

• Alle studieprogram har en klar og uttalt forståelse av hvilke fagspesifikke digitale 
kompetanser studentene skal tilegne seg i løpet av studiet 

• HF deltar tydeligere i utvikling av og forskning på det datadrevne samfunnet 
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Arbeidsgruppe for prosjektutvikling 
En slik strategisk satsing er et relativt stort og komplisert prosjekt. Fakultetsledelsen 
oppretter derfor en arbeidsgruppe som lage et forslag til en digitaliseringssatsing som skal 
ha finansiering og etableres f.o.m. 2024.  
 
Arbeidsgruppen ledes av dekan Frode Helland og består av personer med relevant 
kompetanse fra hele HFs bredde 
 

Arbeidsgruppen skal 

• Beskrive fakultetets viktigste utfordringer og behov på digitaliseringsfeltet innenfor 
både forskning og utdanning. Det bør skilles mellom de to, slik at man ser klart hva 
som er en utdanningssatsing og hva som heller i retning av en forskningssatsning. 
Hvordan disse to skal samvirke er også et viktig spørsmål. 

• Foreslå og begrunne mål, avgrensinger og prioriteringer for en digitaliseringssatsing 
ved HF. 

• Foreslå en digitaliseringssatsing ved HF, med beskrivelse av  
o Funksjon og tjenester 
o organisering og ledelse,  
o ressursbehov,  
o virkemidler/tiltak/aktiviteter, og  
o hvordan satsingen kan evalueres underveis. 

• Skissere hvordan satsingen kan evalueres underveis og en mulig exit-strategi, med 
avslutning eller videreføring av satsingen etter en femårsperiode.  

• Vurdere muligheter for eksternfinansiering og finansiering fra UiO. 

• Arbeidsgruppen bes også om å vurdere behovet for og eventuelt foreslå et 
forprosjekt, som kan bevilges penger i 2023, og som skal berede grunnen for oppstart 
av en eventuell strategisk satsing fom. 2024. 

 
En skisse skal presenteres for fakultetets instituttledere, der arbeidsgruppa kan be om 
innspill og instituttlederne kan foreslå endringer, før arbeidsgruppa ferdigstiller sitt arbeid.  
 
Arbeidsgruppa leverer en rapport, med forslag til utforming av en digitaliseringssatsing ved 
HF, som legges fram for fakultetsstyret til diskusjon og eventuelt vedtak. Det tas sikte på at 
et utkast kan legges fram til diskusjon i fakultetsstyret i juni. Rapporten ferdigstilles etter 
sommeren 2022.  
 

Noen forutsetninger for arbeidet 
 

Økonomisk ramme  
De eksisterende FPIII-satsingene fikk i utgangspunktet 20 mill. over fem år. Disse rammene 
er utgangspunktet for nye strategiske satsinger, men den interne fordelingen mellom de 
ulike delene av strategiske satsinger og dermed også størrelsen på tildelingen til en 
digitaliseringssatsing er foreløpig ikke bestemt. Dekanatet ønsker ikke å ha en åpen utlysning 
for tildeling av midler til en digitaliseringssatsing.   
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Ledelse og plassering 
Satsingen vil kreve faglig ledelse og i tillegg bør det være et styre/råd som sikrer instituttenes 
representasjon. Satsingen skal både benytte og være til nytte for hele fakultetets bredde. 
Plassering av en slik satsing, fakultet eller institutt, må også vurderes.  
 

Eksisterende ressurser 
Det finnes allerede eksisterende ressurser både ved og utenfor fakultetet som bør utnyttes 
bedre:  

• Fakultetets utviklerkapasitet innenfor digital humaniora (DMLF og Tekstlab) skal 
samles i ett miljø, til nytte for hele fakultetet og med en faglig ledelse. Her har 
fakultetet relativt store ressurser, som bør samles og koordineres 

• Et slikt digitalt senter e.l. bør koordineres med og henge tett sammen med HF: Studio 

• Samarbeid med UB og USIT bør systematiseres og utvikles videre 

• Samarbeid med og koordinering av deltakelsen i UiOs HUB/noder for IT i forskning 
må utvikles. 

• Samarbeid med andre institusjoner bør også tenkes inn i en slik satsing. 
 
 
 


	Det digitale skiftet – digitalisering i forskning og utdanning
	Bakgrunn
	Arbeidsgruppe for prosjektutvikling
	Arbeidsgruppen skal

	Noen forutsetninger for arbeidet
	Økonomisk ramme
	Ledelse og plassering
	Eksisterende ressurser



