
Gigamapping av fanesak

Informasjon, teknologi, læring



Hvorfor strategi?

Informasjon, teknologi og læring
• informasjon som ting 

(fysisk enhet)

• informasjon som prosess 
(informeres gjennom aktivitet)

• informasjon som kunnskap
(det som formidles eller konstrueres 
gjennom prosessen)

(Buckland 1991)

UiOs utdanningssatsing
• Styrke koblingen mellom forskning og 

utdanning
(Tilgang, ferdigheter, 
kompetanser, kunnskaper)

• Kunnskap i bruk 
(kritisk tenkning, vitenskapelig 
arbeidsmåte, formidling, innovasjon)

• Utnytte UiOs faglige bredde 
(Møteplasser på tvers av fag 
/ Eksponeres for perspektiver)



Informasjon, teknologi og læring
• informasjon som ting 

(fysisk enhet)

• informasjon som prosess 
(informeres gjennom aktivitet)

• informasjon som kunnskap
(det som formidles eller konstrueres 
gjennom prosessen)

(Buckland 1991)

Det legges merke til
"Universitetsbiblioteket ved UiO har ambisiøse 
medarbeidere som gjennom samlingene, 
tjenester, kompetanse og infrastruktur bidrar 
aktivt til forskning, utdanning og formidling på 
høyt internasjonalt nivå."
(Trinn for trinn, 2017, s. 65)

"Som studentrepresentant møter jeg på mange 
utfordringer og får høre om andre sine 
utfordringer. Og i dag har jeg vært og sett på de 
stedene hvor løsningene faktisk finnes. Nemlig 
på bibliotekene."
(Jens Lægreid, tidl. leder, Studentparlamentet 
UiO)



Mange aspekter og mulige sammenhenger





Kritiske punkter 
Skape 

sammenheng 
mellom fysisk 

og digital 
læring

Løfte fram 
det unike

Sam-
arbeide 
og dele

Tid og 
rom

Bryte 
konvensjoner

Bruker-
fokus

Koble 
forskning 
og under-

visning



Brukerfokus

• 24/7: digitalt/fysisk
• Formidlingssenter
• Forskertjenester
• Digital tilgjengeliggjøring av kilder
• Bookingløsninger: veiledning, kurs
• Effektivisere samlingsarbeid: raskt for brukere
• Kommunikasjonsstrategier: ulike målgrupper
• Gode søkeverktøy
• Skrivesenter / lesesenter
• Ny teknologi: AI / Robot-chat

Bruker-
fokus



Koble forskning og undervisning

• Kritisk tenkning og dannelse
• Akademisk redelighet
• Åpen vitenskap
• Kritisk vurdering av informasjon 

og teknologi

• Citizen Science, demokrati, 
samfunnsoppdrag

Koble 
forskning 
og under-

visning



Fysisk og digital læring

• Utvikle og videreutvikle 
læringsressurser
– Video, Søk og Skriv, fagsider

• Fleksible undervisnings- og 
veiledningsrom

• Videreutvikle undervisningsformer

Skape 
sammenheng 
mellom fysisk 

og digital 
læring



Samarbeide og dele

• Kultur
• Kompetanseheving og internopplæring
• Hospitering og kollegaveiledning
• Speakers corner
• Formalisere forsknings og 

undervisningssamarbeid
• Styrke internkommunikasjonen

• Internt og eksternt (UiO, nasjonalt og internasjonalt)

Sam-
arbeide 
og dele



Nok tid og rom

• Prioritering og bemanning
• Selvledelse
• Riktig arbeidsverktøy

– Programvare og utstyr
• God organisering og profesjonell 

prosjektorganisering
• Teamarbeid og teamutvikling

• Prioritering vs nedprioritering: strategisk fokus på ressursbruk

Tid og 
rom



Løfte det unike 
(hva er UBs særegne bidrag ved UiO)
• UB-faglige tjenester

– Hva definerer dette?
– Profesjonaliteten vår
– Eksperter på informasjon

• Forskning fra UB
– Publisere og synliggjøre
– Anvende metodemangfoldet for UB-utvikling

Løfte fram 
det unike



Bryte konvensjoner

• Aktive læringsformer
• Våre identiteter

Bryte kon-
vensjoner



Skriveoppdrag

• Innenfor et utvalg tematiske områder
• Inntil 3 sider med svar på spørsmål som eksempelvis:

– Hva gjelder saken?
– Hvilke kompetanser må utvikles?
– Hva er ambisjonene?
– Hva vil man kunne oppnå for universitetet, fagmiljøer, brukerne?
– Hvilke ressurser trengs for å realisere saken?
– Hvilke hindringer kan stå i veien?



Skriveoppdrag – mulige eksempler
Sammenheng digitale og fysiske tiltak for læring og undervisning
• UBs rolle på dette feltet ved UiO
• Teknologi og kompetanse

Kobling forskning og utdanning
• Våre unike bidrag til en slik kobling ved UiO
• Hvilke kompetanser har vi og hvilke trenger vi?

Prosjekter og samarbeid
• Betingelser for å lykkes

Løfte det unike ved UB
• Hva er UBs faglige og profesjonelle styrker
• Strategisk bruk av våre styrker



Live Rasmussen

Campusutvikling og læringsmiljø



Uklart mandat?



Et klarere bilde av situasjonen?



Kritiske punkter

UiOs Stue
"heime"

Rolle i 
formidling

Sam-
ordning

Bygg -
drift



Kritiske punkter fra gigamapping

• UiO : Stue
• Samordning
• Bruk av UBs lokaler
• Formidling og arrangementer 
• Bygg-drift
• Felles førstelinje
• Identitet



UiO : Heime

• Stue
• Leksehjelp (Interaksjon)
• Meet ups
• Tilhørighet, fellesskap
• Motvirke ensomhet
• Terapihund
• Butikk -



“There are many good
reasons for having a 
library, but all of them
involve making a 
community a better
place.” R.David Lankes



Samordning

App
• Wayfinding
• UiO Social
• Events
• Foreninger
• Tilgjengelige leseplasser/grupperombooking
• Mat/SiO

Sam-
ordning



Formidling

• Faglig bredde i programmering
• Vurdere målgrupper
• Mandat fra UiO
• Infrastruktur
• Kanalavhengig kommuniksjon
• Identitet/egenart pr avdeling
• Koble kunst og vitenskap - tverrfaglighet - utstillinger

Rolle i 
formidling





Bruk av UBs lokaler

• Sammenheng
• Identitet
• Samlingenes plass
• Utnytte ulike egenskaper
• åpent mot byen
• Trygghet – folk på jobb
• Inkubator, kreative soner





Bygg - drift

• Felles førstelinje
– Minimumkompetanse
– AI støtte
– Skrivesenter

• Synlige mennesker/Brukermøtet
• Åpen allmenning
• Tverrfaglig
• Utvikling av arealer med EA
• Lys, farger



Identitet

• UB-stemmen
• Forståelige tilbud
• Kvalitet
• Stimulere faglig nysgjerrighet
• Synlighet
• Åpne arrangementer
• Faglig engasjement





• Informasjon, teknologi, læring



BIBLIOTEKETS ROLLE I FRAMTIDENLive Rasmussen







Eksempler på skriveoppdrag

• UBs identitet
– Enhet og mangfold i brukermøtet
– Samlingsutvikling fram mot 2030

• Formidling og arrangementer
– UBs ulike roller (for eksempel redaktør, partner, 

tjenesteleverandør)
• Tilhørighet

– Forhindring av frafall og ensomhet
– Eksempler på interaksjon med brukeren "i stua".



UB Strategi 2030 - Gigamapping fanesak III

Åpen forskning



Åpen forskning







Kritiske punkter

Finansierings
-modeller

Relevans 
for brukerne 
- samlinger 

og 
metadata

Samarbeid

Research 
Service
Center

UBs rolle



Relevans for brukeren – Samlinger og metadata

• Ulike medietyper (og hvilke?)
• Samlingspolitikk
• God samlingsforvaltning - fagforskjeller
• Gjenfinning
• Kunstig intelligens og teknologi
• Text mining og datafangst
• Dataeksplosjon
• Statistikk og bibliometri

Relevans 
for brukerne 
- samlinger 

og 
metadata



Finansieringsmodeller

• Fra mediebudsjett til publiseringsbudsjett
• Konsortiemodeller
• Nasjonalt/internasjonalt samarbeid
• Publisering - hvem betaler?
• APC – arbeidsdeling og –flyt
• UiO-forlag?

Finansierings
-modeller



UBs rolle - Research Service/Digital Scholarship
Center
• Tjenester - Fritt, DUO, Nasjonalt vitenarkiv, håndtering av 

forskningsdata
• Plan S og Plan I
• Masterplan for IT
• Kurs
• Carpentry og Research Bazaar
• Hub-node-modellen ved UiO

UBs rolle

Research 
Service
Center



Kompetanse 

• Kunnskapsorganisering
• Teknologi
• Empati
• Spiss og bred - generisk vs. disiplin
• Prosjektarbeid
• Forskerkompetanse
• Kunstig intelligens
• I skjæringspunktet mellom korg, teknologi og fagkunnskap



Samarbeid

• UiO
– Fakulteter og institutter
– IT-organisasjon, forskningskonsulenter, ledelse

• BOTT
• UHR
• UNIT
• Internasjonalt - Sverige, Finland, Tyskland, m.m.

Samarbeid



Skriveoppdrag 

• Kompetansebehov i møte med åpen forskning
– Hva er vårt unike bidrag?

• Relevans for brukerne - Samlinger og metadata
– Hva er våre samlinger – samlingsbegrepet og -politikk
– Hvordan forvalte samlingene, sett i lys av AI og ny teknologi

• Finansieringsmodeller
– Fra abonnement til APC – hvem betaler
– Arbeidsflyt og -håndtering


