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Tverrfaglig informatikk
Nye horisonter for medie- og kommunikasjonsfaget

KNUT LUNDBY

Nya utbildnings- och forskningsinstitutioner/program

For ti år siden var jeg med å telle opp antall disipli-
ner ved nordiske universiteter som bidro til det nye
medie- og kommunikasjonsfaget. Vi talte 21 disipli-
ner, hvis jeg ikke husker feil. Medier og kommuni-
kasjon er et tverrfaglig område. Men videre tverr-
faglige horisonter venter – med de utfordringer det
innebærer.

Ved Universitetet i Oslo har nå en arbeids-
gruppe, der jeg selv satt med, foreslått å opprette et
grunnfag i ’tverrfaglig informatikk’. Her kan et
halvt års innledende studium av informatikk kombi-
neres med ett eller to tverrfaglige emner, enten fra
Det juridiske, Det historisk-filosofiske, Det sam-
funnsvitenskapelige eller Det utdanningsvitenskape-
lige fakultet.

Det nye faget kan gi bakgrunn for studier i
medievitenskap eller supplere mediefaget, særlig i
arbeid med ’nye medier’. Institutt for medier og
kommunikasjon (IMK) har grunnfagspraksis og
hovedfagskurs i nye medier, men dette omfatter ikke
opplæring i informatikk. Mange mediestudenter
ville dra nytte av noe informatikkunnskap. Det er
ikke foreslått at medier og kommunikasjon direkte
samorganiseres med det foreslåtte tilbudet i ’tverr-
faglig informatikk’, som nå vurderes ved Universi-
tetet i Oslo.

Bakgrunn
Universitetets ledelse registrerer en økende etter-
spørsel etter IT-kunnskaper hos sine kandidater fra
de humanistiske og samfunnsvitenskapelige studier.
Det er særlig i kontakt med arbeidslivets organisa-
sjoner at slik kunnskap etterlyses.

På bakgrunn av disse signalene satte universi-
tetsledelsen i gang et utredningsarbeid med sikte på

å etablere et nytt studietilbud. Ledelsen er særlig
opptatt av å skape et attraktivt tilbud for studenter
som ikke vil være interessert i å studere informatikk
spesielt, men som vil nyttiggjøre seg informatikk-
unnskap ved anvendelse av sine respektive fag på
ulike områder i samfunnet.

Anbefalinger
En enstemmig arbeidsgruppe foreslår at det oppret-
tes et grunnfag i tverrfaglig informatikk først og
fremst beregnet på studenter i jus, humaniora, sam-
funnsvitenskap eller pedagogikk. Grunnfaget base-
res på en grunnleggende informatikkdel på 15 vekt-
tall og en fag- eller fakultetsspesifikk del på 5 vekt-
tall, alternativt 10 vekttallinformatikk og to fag-
spesifikke 5 vekttalls enheter. Tilsammen utgjør
begge alternativer ett års fullt studium.

Arbeidsgruppen ønsker ikke å sette spesielle
opptakskrav for studiet, men antar at studentene kan
få større utbytte av informatikkundervisningen med
noe basiskunnskap fra et annet fag. Disse studen-
tene vil ta deler av informatikkundervisningen sam-
men med “ordinære“ informatikkstudenter, og ar-
beidsgruppen ser positivt på den tverrfaglige ut-
vekslingen dette kan medføre. Samtidig må det leg-
ges opp til at disse studentene opplever tilhørighet
til eget fakultet.

Fakultetene gis full faglig styring over hver sine
deler av tilbudet. Det foreslås etablert et samar-
beidsforum for utveksling av faglige synspunkter på
tvers av fakultetsstrukturen der både informatikk-
delen og de fagspesifikke delene av utdanningstil-
budet ses i sammenheng.

Behov for IT-kompetanse
For å være egnet for mange faggrupper, være nyttig
i forhold til mange anvendelser, og for å holde et

InterMedia@Universitetet i Oslo, Postboks 1161 Blindern,
N-0317 Oslo, knut.lundby@intermedia.uio.no

Namnlöst-19 2005-08-16, 12:2095



96

forsvarlig akademisk nivå, må en IT-rettet grunnut-
danning inneholde sentrale informatiske emner,
framholder arbeidsgruppen. Blant tradisjonelle in-
formatiske emner peker programmering, modelle-
ring, databaser og systemarbeid seg ut som spesielt
aktuelle.

For de aktuelle studentgruppene er det trolig
sjelden noe behov for selv å lære programmering på
et avansert nivå. I møte med yrkeslivet vil studen-
tene imidlertid møte datamaskinprogrammer i de
verktøy de benytter for å utføre arbeidsoppgaver.
Noen vil også delta i beslutningsprosesser som en-
der opp med at forståelser og beslutninger nedfelles
i datamaskinprogrammer. Uansett hvor involverte
studentene vil bli i konkret programmeringsarbeid,
er det sterkt ønskelig at flest mulig har en kunnskap
om programmering som setter dem i stand til å for-
stå og vurdere funksjonsmåten til verktøy de anven-
der.

Modellering omfatter teknikker for å analysere
og beskrive et saksområde, og er sentralt i arbeidet
med å (videre-)utvikle informasjonssystemer. Det er
viktig å kunne forstå og analysere de begrensninger
og muligheter som ligger innbakt i modelleringstek-
nikker og –språk. Teknikker og språk uttrykker van-
ligvis et spesifikt syn på verden, og evne til å identi-
fisere dette samt foreslå alternative syn er viktig. De
fleste arbeidstakere vil oppleve at IT de bruker i ar-
beidet sitt endres, og kunnskap om modellering vil
være viktig for å forstå og kunne være med på å på-
virke teknologiske endringer.

Modellering er en viktig del av systemarbeidet,
dvs. det arbeid som inngår i utviklingen av et infor-
masjonssystem. Systemarbeid foregår vanligvis som
en flerfaglig virksomhet, der samordning av ulike
interesser / kunnskap og samspill mellom ulike rol-
ler er viktig. Sentralt står også spørsmål om organi-
sering og deltakelse, f.eks. spørsmål om forholdet
mellom prosjekt- og linjeorganisasjonen, bruker-
medvirkning m.v.

I tillegg ser arbeidsgruppen at det kan være be-
hov for utdanning i viktige tekniske infrastrukturer
som databaser og nettverk. Databaser er nevnt som
et viktig eksempel på en elektronisk organisert sam-
ling informasjon. Informasjonen kan være formali-
sert eller foreligge som lite strukturert prosatekst.
Dagens IT gir i økende grad mulighet for andre må-

ter å strukturere informasjon, og for å inkludere in-
formasjon av mange typer: tekst, tall, grafikk, lyd,
film.

Behov for tverrfaglig kompetanse
For det juridiske, historisk-filosofiske, samfunnsvi-
tenskapelige eller utdanningsvitenskapelige fakultet
kan det ikke være noen oppgave kun å gi en allmenn
utdanning innen informatiske emner. En nødvendig
del av begrunnelsen for igangsetting av en IT-rettet
grunnutdanning ved disse fakultetene er en ambi-
sjon om å formidle kunnskap som kan bygge bro
mellom fakultetenes fagområder og IT-faglige em-
ner. En slik tverrfaglig kompetanse gjelder særlig to
hovedområder:

For det første kompetanse som gjelder sammen-
hengen mellom teknologien selv og teknologiens
anvendelser og virkninger.

Bruk av informasjonsteknologi foranlediger for
eksempel spørsmål innen pedagogikken i forhold til
internettbasert fjernundervisning og bruk av PC i
skolen. Innen språkfag skaper «språkteknologi» og
muligheter for maskinell oversettelse nye utfordrin-
ger og diskusjoner. Nye medier aktualiserer også
spørsmål om fortellerteknikker og dramaturgi når
mediene digitaliseres og konvergerer. Innen sam-
funnsfagene foranledige teknologien en rekke
spørsmål om endringer i makt- og myndighetsfor-
hold, sosiale prosesser og strukturer, på både makro
og mikronivå.

For det andre kan IKT peke i retning av pro-
blemstillinger knyttet til metodiske spørsmål.

IKT kan brukes i flere faser av en forsknings-
prosess, i litteraturstudier og som støtte i kvalitative
og særlig i kvantitative analyser. Det kan diskuteres
om tilgang på teknologi til bruk i kvantitative forsk-
ningsdesign (særlig statistisk analyse), har medført
en økning av denne typen forskning og kanskje også
bidratt til å tillegge kvantitative studier merverdi på
bekostning av kvalitative forskningsdesign. I littera-
turstudier vil særlig søk og innhenting av informa-
sjon på Internett sette større krav til kildekritikk.

Arbeidsgruppen understreker at de to nevnte
emnegruppene ikke må presenteres i et vakuum,
men plasseres i en allmenn, faglig sammenheng.
Selv om undervisningen bør være rettet mot eller ha
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sitt utspring i «moderne» teknologiske forhold, må
den derfor gis et solid feste i «tradisjonell» og godt
befestet kunnskap.

Prosjektorientert
Arbeidsgruppen har arbeidet ut fra ønsket om at et
nytt tverrfaglige informatikkstudium ved UiO skal
være attraktivt for store/brede studentgrupper. Med
en slik målsetning må det gjøres kompromisser mel-
lom fordypning og bredde.

Arbeidsgruppen ønsker at studiet skal baseres på
undervisningsformer som oppmuntrer til selvstendig
arbeid (f.eks. prosjektarbeid), der studentene øves i
å uttrykke seg skriftlig (essay, rapport). Prosjektar-
beid er en mye brukt arbeidsform i systemutvikling.
Den tverrfaglige delen av studiet forutsetter veiled-
ning fra fagpersoner ved de involverte fakultetene.
Studiet må organiseres slik at studentene kan føle
tilhørighet med den valgte tverrfaglige innretningen.

Organisering
Grunnfaget foreslås organisert som ett undervis-
ningstilbud med fagspesifikke varianter knyttet opp
mot fakultetene. Arbeidsgruppen anbefaler at det
ved hvert av fakultetene pekes ut en grunnenhet (in-

stitutt eller senter) som skal tillegges ansvaret for
faglig innhold og gjennomføring av de fagspesifikke
emnene. Alle studenter med studierett ved ett av de
fire aktuelle fakultetene bør ha anledning til å søke
opptak på grunnfag i tverrfaglig informatikk.

Arbeidsgruppen vil anbefale at den foreslåtte
grunnfagstypen blir betegnet tverrfaglig informa-
tikk. Selv om det formelt kun foreslås ett fag, bør
undervisningen få navn som viser tilhørigheten til
det enkelte fakultet som har ansvaret for de fag-
spesifikke vekttallene. Arbeidsgruppen tror navne-
valget kan ha betydning for mulighetene til å skape
gode og integrerte studentmiljøer og gi faglig identi-
tet. Navnene bør angi et bestemt (og ikke for vidt)
fagområde, samtidig som det bør gi signal om fakul-
tetstilhørighet . Arbeidsgruppen har ikke forslag til
navn på variantene, men vil likevel nevne mulighe-
ten av å benevne den samfunnsvitenskapelige vari-
anten samfunnsinformatikk grunnfag. Tilbudet ved
Det utdanningsvitenskapelige fakultet kan kanskje
kalles læringsinformatikk grunnfag.

Arbeidsgruppen foreslår at det nye grunnfagstil-
budet gjennomføres etter en flerfaglig undervis-
ningsmodell. I dette ligger det for det første en am-
bisjon om i stor grad å benytte allerede eksisterende
undervisningstilbud.
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