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20 medlemmer
 
Forsker på alt fra fisk til filosofi
 
Tverrfaglig møteplass og 
forskningspolitisk plattform 
 
Pådriver for nyskapende 
forskningsformidling 
 
Attraktiv vitenskapelig 
debattarena

http://akademietforyngreforskere.no/
http://akademietforyngreforskere.no/


Hva gjør jeg?
Hvordan gjør jeg det?
Hva har det ledet til?

og så litt politikk...?



http://www.youtube.com/watch?v=rpR67eCFdiU


http://www.youtube.com/watch?v=oA3Uw4Kclmg


fourMs mocap lab

http://fourms.uio.no/
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$



> OS
Open Science

Access (publications)
Data
Methodology
Source (code)
Peer review
Educational resources



Hva gjør jeg?
Hvordan gjør jeg det?
Hva har det ledet til? ?



Søknad PubliseringForskning

Versjonskontroll
Kommentering

Sitering

http://freesound.org/people/undead505/sounds/338986/
https://sourceforge.net/projects/pure-data/?source=directory
http://www.instructables.com/id/Electric-Cigar-Box-Guitar/
https://soundcloud.com/alexander-refsum-jensenius-1
https://www.youtube.com/user/alexarje/videos
http://www.uio.no/english/research/groups/fourms/downloads/motion-capture/
https://github.com/alexarje
https://leanpub.com/musikkogbevegelse
https://en.wikipedia.org/wiki/Motiongram
https://www.seeedstudio.com/ZigFlea-p-1146.html
http://www.uio.no/english/research/groups/fourms/projects/omo/
https://www.futurelearn.com/courses/music-moves
http://www.arj.no/
http://emusicology.org/issue/view/176/showToc
https://plot.ly/~shelbs9046/27


Uventede ting kan dukke opp



http://www.youtube.com/watch?v=aoxXfDwG2Fw




og så litt politikk...?



Åpen publisering (Open Access)

er “løst”

men: 
● ikke helt for bøker
● ikke økonomisk
● ikke i forhold til merittering



Insentiver, regler, holdninger er sentralt

Få en (fast) jobb
Få opprykk

Få prosjektmidler HOLDNINGER!





http://www.ascb.org/dora/

http://www.ascb.org/dora/
http://www.ascb.org/dora/
http://www.ascb.org/dora/


Hva kan vi gjøre?

1. Bare gi forskningspoeng for OA-publikasjoner
2. Bare vurdere OA-publikasjoner ved tilsetting/opprykk
3. Kreve at OA-publikasjoner følges av data, kode, etc.



Åpen fagfellevurdering (Open Peer Review)

finnes (EMR, Plos, Frontiers, Wikipedia)

men: 
● bør integreres systematisk



Åpne data (Open Data)

er “i prosess”



https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/itf/saker/forskningsdata/lagring-og-deling-av-forskningsdata.pdf


Status…?





Status…?



Guidelines:

1. Data needs to be handled securely

2. Data shall be made available for reuse

3. Data should ideally be made available as early as possible

4. Data need to be stored with standardised metadata

5. Data should have licenses for reuse and redistribution

6. Data should be made freely available, but distribution costs 
should be covered

7. Data should have a longterm curatorial plan



1. Not All Data Need to Be Open
  
2. One size does not fit all
 
3. Long-term sustainability is crucial
 
4. Open Data requires Open Science
 
5. Keep Bureaucracy Down
 
6. Credit where it is due: generating incentives
 
7. Train and Support Researchers in Data 
Management and Re-Use
 



Noen utfordringer med Åpen data

(Humanistiske) data er så mangt
Krever nye arbeidsformer -> digital humaniora

Krever institusjonell nytenkning

Personvern (og etikk)
Rettighetsproblematikk



Åpen metode / kode

Nødvendig for å verifisere/reprodusere forskning



Hva kan vi gjøre for å få rask endring?

1. OA-publikasjoner må inkludere OD+OM+OS
2. OD+OM+OS må krediteres i seg selv





Altmetric







Åpne undervisning

MOOC = Massive Open Online Course

Men: 
● Fungerer ikke med norsk “business model”



6 uker - 5000 “lærende” - 50 000 kommentarer



Åpne søknader (Open Applications)

Komplett åpen prosess, både 
søknad og vurdering (NIFU-SFU)

Krever: 
● Tidskoding
● Versjonskontroll
● Identifikator (DOI)



Åpne finansiering (Open Funding)

SOFA (Self-Organized Fund Allocation)



http://www.sciencemag.org/news/2017/04/new-system-scientists-never-have-write-grant-application-again


=



1. Åpen forskning er fremtiden
 
2. Uventede ting kan oppstå

3. Åpen forskning er et mål, men ikke enkelt
 
4. Insentiver, regler, holdninger er sentralt

personer.uio.no/alexanje


