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Forskningsdata og bibliotekets rolle

Open Science og datadeling

Hvilke data? Hva er data? 

Nye publiseringsmønstre og nye kanaler

Bibliotekets rolle

UiO prosjektet - arbeidsgruppa

Samarbeid - utfordringer
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Ill. Wikimedia commons open science – prinzipien by Andreas E. Neuhold – CC-by 



“Altogether, it would appear that, by making the demand for openness 

a paramount issue, quite new possibilities would be created, which, if 

purposefully followed up, might bring humanity a long way forward 

towards the realization of that co-operation on the progress of 

civilization which is more urgent and, notwithstanding present 

obstacles, may still be within nearer reach than ever before.”

Open Letter to the United Nations

Niels Bohr 

June 9, 1950



Et generasjonsskifte i akademia

Kilde: http://www.universitetsavisa.no/politikk/2016/04/05/Unge-forskere-fra-Europa-%C3%B8nsker-%C3%A5-gj%C3%B8re-forskningen-mer-tilgjengelig-56415.ece



Position Statement on Open Data
by the Young Academies of Europe and the Global Young Academy

Kilde: http://www.yacadeuro.org/news/Position_statement_Open_Data_2016-04-01.pdf

1. Not all data need to be open

2. One size does not fit all

3. Long-term sustainability crucial

4. Open data requires open science

5. Keep bureaucracy down

6. Credit where it is due: generating incentive

7. Train and support researchers in data management and re-use



Keep bureaucracy down

Kilde: http://www.yacadeuro.org/news/Position_statement_Open_Data_2016-04-01.pdf

Open Data requirements should not become a burden for 

already overstretched researchers. Bureaucracy surrounding 

Open Data should be kept to an absolute minimum, and the 

logistics involved in making data publicly available should 

not be the sole responsibility of researchers. The provision, 

financing, maintenance of secure, user-friendly, easily citable 

and sustainable facilities for data curation and long-term storage 

should be the responsibility of e.g., funding agencies and/or 

(inter)national data protection authorities. We recommend 

leveraging economies of scale by establishing, for example, 

Europe-wide open source data hosting solutions that are 

available to researchers globally at minimal costs.



Train and support researchers in data 

management and re-use

Kilde: http://www.yacadeuro.org/news/Position_statement_Open_Data_2016-04-01.pdf

There is currently a large gap between data creation and use, 

and data management. More resources are needed to train 

researchers in how to share and document their data most 

effectively, and to support their efforts to share and re-analyze

existing data with appropriate experts (data scientists and 

archivists). This will help overcome both practical and 

psychological impediments of data-sharing, and secure the 

quality of the disseminated data.



Hva er forskningsdata?



OECD definisjon

«Research data are defined as factual records

(numerical scores, textual records, images and sounds) 

used as primary sources for scientific research and that

are commonly accepted in the scientific community as 

necessary to validate research findings»
(OECD, 2007)

http://www.oecd.org/sti/sci-tech/38500813.pdf



Forskningsrådets definisjon

«registeringer/nedtegnelser/rapporteringer 

i form av tall, tekster, bilder og lyder som 

genereres eller oppstår i forskningsprosjektet»
(NFR, 2014, s. 10)

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Forskningsdata_skal_deles/1254000298821



Foto: Dean sas https://www.flickr.com/photos/dsas/6244476367 lisens: cc by-sa

https://www.flickr.com/photos/dsas/6244476367


For deling:

–Ikke alt skal deles

–Benytte seriøse arkiver

–Ryddig og oversiktlig data praksis

–Benytte etablerte standarder

For gjenbruk::

–Siter data

–Dialog med forskeren som deler

Vær kritisk og spør om du er usikker



Valg av arkiv

Mange typer arkiver hvor kan forskeren kan lagre data

– Institusjonelle arkiver

– Nasjonalt – store arkiv/fagarkiv

– Internasjonale fagarkiv

– Hos forlag som del av artikkelpublisering



Publikasjonsmønster i endring



Data publisering i forkant av artikkel



Data Journals

openhumanitiesdata.metajnl.com/, www.nature.com/sdata/, gigascience.biomedcentral.com/  

http://openhumanitiesdata.metajnl.com/
http://www.nature.com/sdata/




Foto: Francesco Saggio/UiO



Kilde: R. David Lankes; The Atlas of New Librarianship



LIBER 
making the case for your library’s role in RDM

1. Securing the future use of research data.

2. Learn more about disciplinary practices and needs.

3. A permanent home for research data.

4. Implementation requires new service roles.

5. Continue exploring requirements and synergies.

6. Curate and think of future needs.

Kilde: http://libereurope.eu/blog/project/factsheet-libraries-and-research-data-management/



Foto: Ola Sæther/UiO



UiO forprosjekt

Forprosjekt for lagring og deling av 

forskningsdata ved UiO – 2016++

Forprosjektet dekker tre områder

I. Infrastruktur

II. Kompetanseheving

III. Nettsider

• Tre parter – USIT, AF og UB



Ønskesituasjonen

• Deling

• Sync & samskrivning

• Ubegrenset & billig

• Objektlagring

• Metadata

• Flyt mellom lagring – arkiver og Cristin

• Åpent og søkbart

• I tillegg til et sikkert alternativ

Kilde: Gard Thomassen, USIT



Hva har vi ved UiO?

• Mye lagring – lite system

• Forskninglagring 1 TiB til hver forsker, personlig lagring

• Metadata – lite / ingenting

• Lagring er så mye :
– Office 365 – onedrive, økende bruk (ingen backup)

– Dropbox – ikke støttet, men en god del bruk

– Box.com – delvis støttet, lite brukt

– Owncloud – pilotering 

– Hjemmeområder – tungvint for drift

– USB, løsdisker andre uhumskheter

– Rask lagring – treg lagring (billig vs dyrt)

– Lokal lagring – skylagring (nært vs eksternt)

– TSD

• USIT har et prosjekt for å lage en plan…

Kilde: Gard Thomassen, USIT



I. Infrastruktur i forprosjektet

• Innen påske 2017 komme opp med : 
– Behovskartlegging

• Målgruppe : 
– De 90% av UiOs forskere som har 10% av totale mengde 

data

• Behov og vilje til metadatabruk

• Vilje til åpenhet og deling

• Funksjonaliteter (sync/deling og integrasjoner 
(Cristin/NFR/NSD, interne system ved UiO)

– Løsningsskisse skal omfatte
• Grovt kostestimat for en første iterasjon

• Grov prosjektplan og mandat for gjennomføringsprosjekt

• Teknisk skisse

Kilde: Gard Thomassen, USIT



II. Kompetanseheving

• Stipendiater og forskere

• Prosjektledere

• Forskningskonsulenter/rådgivere

• Masterstudenter

• Bibliotekarer



Bedre generell digital kompetanse

Bevisstgjøre Ph.D og forskere på problemstillinger 
de møter knyttet til egne forskningsdata i sitt daglige 
arbeid

Bidra til at Ph.D og forskere er i stand til å 
organisere data de henter inn fra ulike kilder på en 
effektiv måte, samt bidra til at man unngår tap av 
data.

Skape en forståelse av hvordan deling av 
forskningsdata passer innen fagområdet.

2. 

3.

1.

Ph.D og forskere

4.



Software Carpentry's mission is to 

help scientists and engineers get more research 

done in less time and with less pain by teaching 

them basic lab skills for scientific computing.

Data Carpentry teaches fundamental data skills 

needed to conduct research and provide 

researchers high-quality, domain-

specific training covering the full lifecycle of 

data-driven research.

Ph.D og forskere
Carpentry @ UiO



Carpentry week 14. – 18. mars 2016

• Kickoff seminar 

Open Data Skills

• Software Carpentry

• Data Carpentry x 3

– Livsvitenskap

– Geospatial

– Reproducibility

• Biblioteksløyd Foto: Live Kvale





Ph.D og forskere

Carpentry @ UiO

• Open Research Data kurs

• Author Carpentry

• …

• Inspirert av bla. CODATA-RDA School of 

Research Data Science 



Korte kurs/møter 2 x 1 time

Fokus på:

1. Møte krav fra finansiører

– Kurs tilbys i en søknadsprosess.

– Gjennomgang av hva finansiøren det søkes hos krever og hvordan 

kravene kan møtes.

– Få kostnader knyttet til lagring, arkivering og publisering inn i søknaden

2. Datahåndteringsplan (DMP) 

– Hvilke muligheter finnes

– Hva innebærer det du lover i planen

– Hvordan følge opp dette?

– SWC og DC tilbud til forskergruppen for gode data rutiner

Prosjektledere
Skreddersydde intensivkurs



Forskningskonsulenter/rådgivere

1. Rådgi om organisering og lagring

– Hvilke UiO tilbud finnes

– Eventuelle lover, reguleringer som påvirker organisering

2. Møte krav fra finansiører

– Krav til søknader

– Hva finansiørene krever og hvordan kravene kan møtes.

– Få kostnader knyttet til lagring, arkivering og publisering inn i søknader

3. Datahåndteringsplaner (DMP) 



Bevisstgjøre masterstudenter på problemstillinger de 
møter knyttet til egne forskningsdata gjennom av 
arbeidet med masteroppgaven.

Bidra til at studentene er i stand til å organisere data 
de henter inn fra ulike kilder på en effektiv måte, 
samt bidra til at man unngår tap av data.

Skape en forståelse av hvordan deling av 
forskningsdata passer innen fagområdet.

2. 

3.

1.

Masterstudenter



Pilot kursinnhold

• Introduksjon

– Hva er data?

– Hvordan finne data?

• Hvordan ta vare på egne data

– Planlegging

– Lagring og organisering

– Dokumentasjon

• Deling av data

• Data sitering

• Juridiske og etiske aspekter



Bibliotekarer

• Temamøter

• Kurs for kursholdere

• Biblioteksløyd



http://www.uio.no/english/for-

employees/support/research/research-

data/



Foto: /Ståle Skogstad/UiO



Utfordringer vi ikke skal løse alene

Er en stor og langsiktig investering. I første 
omgang stille krav til eksisterende, heller enn å 
lage egne små arkiv.  

Arkiv



Utfordringer vi ikke skal løse alene

Er en stor og langsiktig investering. Stille krav til 
eksisterende løsninger om at de må bli bra nok, 
heller enn å lage egne små arkiv.  

For å gjøre det attraktivt å dele må dette 
premieres.

Lagring

Insentiver



Utfordringer vi ikke skal løse alene

Er en stor og langsiktig investering. Stille krav til 
eksisterende løsninger om at de må bli bra nok, 
heller enn å lage egne små arkiv.  

For å gjøre det attraktivt å dele må dette 
premieres.

DOI, ORCID

Lagring

Insentiver

Identifikatorer



Utfordringer vi ikke skal løse alene

Er en stor og langsiktig investering. Stille krav til 
eksisterende løsninger om at de må bli bra nok, 
heller enn å lage egne små arkiv.  

For å gjøre det attraktivt å dele må dette 
premieres.

DOI, ORCID

DataCite og RDA Metadata Directory
http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/

Lagring

Insentiver

Identifikatorer

Metadatastandarder

Gjenfinningsløsninger



Lenker

UiO side: 

http://www.uio.no/english/for-

employees/support/research/research-data/

Carpentry

• http://software-carpentry.org/

• http://www.datacarpentry.org/

• CODATA-RDA School of Research Data Science 

http://indico.ictp.it/event/7658/overview

http://www.uio.no/english/for-employees/support/research/research-data/
http://software-carpentry.org/
http://www.datacarpentry.org/
http://indico.ictp.it/event/7658/overview


Kilde: RDM services – getting the balance right Jonathan Rans, Digital Curation Centre http://www.dcc.ac.uk/events/workshops/developing-research-data-management-services

Takk for oss!

Live Kvale - l.h.kvale@ub.uio.no

Elin Stangeland - elin.stangeland@ub.uio.no


