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InterMedia@Universitetet i Oslo
Tverrfaglighet om nye medier og kommunikasjonsteknologi

KNUT LUNDBY

Nya utbildnings- och forskningsinstitutioner/program

InterMedia@Universitetet i Oslo er et nytt senter
for tverrfaglige studier i nye medier og kommunika-
sjonsteknologi. Senteret er del av en tendens man
kan se ved flere universiteter i Norden, der medie-
vitenskap viser seg som egnet springbrett inn i nye
enheter, som opprettes for å møte de sammensatte
utfordringer fra nye medier, informasjons- og kom-
munikasjonsteknologi. Ved Universitetet i Oslo ble
både faglig og administrativ leder av det nye sente-
ret hentet fra Institutt for medier og kommunika-
sjon.

Navnet
Navnet er inspirert av InterMedia-satsingen som
Center for IT-forskning gjør i Danmark. Der deltar
bl.a. medieforskninsmiljøene i Aalborg og Aarhus
tungt. Betegnelsen ‘intermedia’ er ikke unik. Sente-
ret i Oslo har sitt særkjenne ved universitetet det er
knyttet til, slik det fullstendige navnet uttrykker:
InterMedia@Universitetet i Oslo.

Det er vanskelig å gi betegnende navn til et
tverrfaglig senter i et felt som beveger seg så raskt
som tilfellet er med interaktive multimedier og
kommunikasjonsteknologi. ‘InterMedia’ gir rom for
slike endringer. Navnet viser til interaktive medier,
til Internett som arena, til formidlingen i nye medier,
og til den interdisiplinaritet eller tverrfaglighet som
skal prege forskningen i senteret.

Bakgrunn
InterMedia@Universitetet i Oslo ble planlagt som
et senter for multimedieforskning. Bak opprettelsen
1.1.1998 lå et lengre forarbeid, med flere utrednin-

ger og vedtak i universitetets styre. Det første året
ble tre tidligere produksjonsenheter ved universite-
tet overført til senteret. Disse har i hovedsak drevet
videoproduksjon. I tidlig planfase var det på tale å
opprette et felles mediesenter for Universitetet i
Oslo, som skulle være i stand til å yte forskjellige
formidlingstjenester. Den utredningen som til slutt
fikk gjennomslag i Universitetets organer, fastslo at
senteret primært skal være innrettet mot forskning
og at formidlingskompetansen i senteret bør kunne
spille sammen med forskningen om nye medier og
kommunikasjonsteknologi.

Organisering
InterMedia er en felles satsing ved Universitetet i
Oslo. Senteret skal bidra til samarbeid i forskning
og utdanning om nye medier og kommunikasjons-
teknologi mellom forskjellige fagmiljøer ved uni-
versitetet. Seks av de åtte fakultetene er representert
i senterets styre, og også de to siste er involvert i ak-
tiviteten. Det utdanningsvitenskapelige fakultet er
valgt som vertsfakultet for InterMedia for å gi sente-
ret en entydig administrativ forankring ved universi-
tetet.

Senteret skal ha åpen utveksling med universite-
tets omverden. Derfor er det eksterne medlemmer i
styret fra tilgrensende forsknings- og kunnskaps-
institusjoner. InterMedias budsjett er dels basert på
en grunnbevilgning fra universitetet, dels på inntje-
ning. Arbeidsformen er prosjektorientert med sikte
på å utnytte både den teoretiske forskningskom-
petansen og den praktiske formidlingskompetansen
som er organisert inn i senteret.

Ressursene for InterMedia@Universitetet i Oslo
er begrenset i forhold til de omfattende utfordrin-
gene i IKT-feltet. Senteret får en kjernestab av vi-
tenskapelig ansatte med bakgrunn i ulike fag, samt
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en stab med produksjonskompetanse og administra-
tivt personale. Fullt utbygd er senteret tenkt å ha
omkring 50 arbeidsplasser for fast og midlertidig
ansatte, forskere fra andre miljøer som sitter i sente-
ret, samt hovedfags- og doktorgradsstudenter som
arbeider på prosjekter i InterMedia.

Senteret skal inn i nye lokaler i byggetrinn 2 i
Forskningsparken i Gaustadbekkdalen i Oslo, der
det også blir prosjektrom, kontorer og spesialrom
for virksomheten. Innflytting kan trolig skje ved års-
skiftet 2000/2001. Inntil videre er senteret spredt på
fire forskjellige steder i universitetsområdet.

Utfordringene
Etableringen av senteret bygger på en analyse der
vekt legges på disse forhold, i stikkord:

• informasjons- og kommunikasjonsteknologi
(IKT) er grunnleggende i dagens samfunn og
krever stadig nyskapende teknologisk innsats

• det skjer en sammensmelting av data-, tele-, me-
die- og informasjonteknologi, men det er uklart
hvor dyp konvergensen er

• den sosiale differensieringen som følger konver-
gensen i teknologi, griper inn i hele samfunns-
byggverket

• teknologien formes i stor grad av mennesker og
maktinteresser

• forskere i teknologi- og anvenderområdene tar
henholdsvis teknologien eller anvendelsene for
gitt, i stedet for å gå i inngrep med hverandre

• fornuftig utvikling av nye anvendelser fordrer
nært samspill mellom teknologiforskningen og
andre fagmiljøer, industrien og brukerne

• interaktive multimedier og digitale nett gir nye
uttrykks- og samhandlingsformer, men står i
vekselforhold til kjente sosiale og symbolske
mønstre

• IKT gir nye skjevheter og kunnskapskløfter mel-
lom dem som har tilgang og kompetanse og dem
som ikke har, som det krever stor innsats å mot-
virke

• omstillingen stiller nye krav til kunnskaps-
forvaltning og læringsformer

• universitetet er av de institusjoner som utsettes
for sterkest krav til forandring

Målsetting

Senteret skal være ”en drivkraft innad på universite-
tet og utad mot samfunn og næringsliv” i møte med
de store utfordringene som digitaliseringen og sam-
mensmeltingen av data-, tele, og medieteknologi
reiser. InterMedia skal befatte seg med teknolo-
giske, kulturelle, sosiale, pedagogiske, etiske og ju-
ridiske sider ved disse endringene, med vekt på
grenseflatene mellom fagene.

Tilnærmingen er tverrfaglig. InterMedia skal bi-
dra til samarbeid mellom universitetets grunnen-
heter. Senteret gir Universitetet i Oslo et instrument
til samspill med offentlige og private virksomheter
både i Norge og i andre land. InterMedia søker ak-
tivt samarbeid med eksterne partnere, ut fra sin ba-
sis i den vitenskapelige bredde og forståelse ved
universitetet.

Arbeidsformer
InterMedia@Universitetet i Oslo vil arbeide gjen-
nom prosjekter. I forsknings- og utviklingsarbeid vil
en typisk prosjektgruppe kunne være sammensatt
av:

• et anvendermiljø (f.eks. et fagmiljø ved Univer-
sitetet med et spesifikt behov i sin undervisning
eller bestemte bedrifter),

• ett eller flere kompetansemiljøer ved Universite-
tet (eventuelt eksterne miljøer),

• medarbeidere ved InterMedia (vitenskapelig an-
satte, IT- eller produksjonspersonale), og gjerne

• team av hovedfagsstudenter eller stipendiater (f.
eks. i informatikk, medievitenskap eller pedago-
gikk som arbeider på tvers av sine egne fag).

Studenters og stipendiaters deltakelse i prosjekter,
inngår i forskningen ved senteret samtidig som dette
er en del av deres utdanning.

Arbeidsformen i senteret kan gjerne være
eksperimenterende og utnytte spesialrom, utstyr og
produksjonserfaring, ikke bare i formidling, men
også i utdanning og forskning. Dette gir produk-
sjonsmiljøet nye utfordringer. Mangeårige erfarin-
ger med produksjon av fagprogrammer for video og
fjernsyn, gir grunnlag for en konstruktiv og innova-
tiv utvikling av forståelse og bruk av interaktive
multimedier. Her ligger det pedagogiske og for-
tellertekniske utfordringer som produksjonsmiljøet
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har gode forutsetninger for å fylle, i et gjensidig
samarbeid med forskere og studenter i senteret.

‘Kommunikasjon: teknologi og kultur’
InterMedia får ansvar for å videreføre og videre-
utvikle nettverket som er bygget opp gjennom Uni-
versitetet i Oslos ’innsatsområde’ om ‘Kommunika-
sjon: Teknologi og kultur’. KTK dekker hele Inter-
Medias faglige bredde og kan holde forsknings-
messig oppmerksomhet og knytte tverrforbindelser
innenfor hele senterets arbeidsområde.

Forskning om nettbasert læring
Med bakgrunn i denne bredden, fokuserer
InterMedia@Universitetet i Oslo forskning om nett-
basert læring. I ‘nettbasert læring’ tas interaktive
multimedier og digitale nett i bruk i læringspro-
sesser, i vekselspill med andre former for sosial in-
teraksjon. Nettbasert læring er interaktive lære-
prosesser med digitale læremidler og lærings-
ressurser i digitale nett. Fokus er på læring og ikke
på undervisning, dvs. et aktivt kommunikasjonsper-
spektiv med vekt på hvordan mennesker og virk-
somheter tilegner seg og forvalter kunnskap ved
bruk av nye medier.

Det norske samfunnet står overfor en formidabel
omstilling og nyskaping for å mestrekunnskapsfor-
valtningen i ‘informasjonssamfunnet’. Nettbasert
læring blir sentralt. For InterMedia gjelder utford-
ringen først og fremst nettbasert læring i høyere ut-
danning og i universitetets samspill med arbeidsli-
vet, men også nettbasert læring i skolen. Inter-
Medias forskning på feltet omfatter også utvikling
og evaluering.

InterMedias forskning om nettbasert læring skal
være kritisk og utforske de større sammenhenger
som omstillingen inngår i. Forskningen i senteret
skal støtte nyskapingen i arbeids- og næringsliv, og
reise spørsmål om hvordan svake grupper kan få del
i interaktiv læring og digitale læremidler. Inter-
Media tar utgangspunkt i norske forhold, men kan i
sin forskning se nettbasert læring både i nordisk, eu-
ropeisk og global sammenheng. Nordisk prosjekt-
samarbeid er ønskelig.

Forskning om nettbasert læring omfatter tekno-
logiske løsninger og programvare for distribuert
multimedieundervisning; pedagogiske arbeidsfor-
mer og sosial samhandling over nett; medievalg og
mediebruk; symbolske uttrykksformer (språklige,
kunstnerisk etc); juridiske forhold (bl.a. knyttet til

opphavsrett); politiske og økonomisk valg og
rammevilkår; og endringer i kunnskapkrav og
kunnskapsforståelse i samfunnet.

Tverrfaglige utdanningssamarbeid om
IKT

Med basis i forskningen og i KTK-nettverket skal
senteret bidra til å utvikle tverrfaglige utdanningstil-
bud om IKT, i samarbeid med fakulteter og institut-
ter ved Universitetet i Oslo. Dette kan være både i
grunnutdanning og i etter- og videreutdanning. Sen-
teret skal ikke drive egen undervisning. Den under-
visning ansatte ved senteret går inn i, skal gis i ut-
danningstilbud ved universitetets grunnenheter.

Utvikling av nettbaserte læringstilbud
InterMedia kan bistå i utvikling av nettbaserte
læringstilbud ved Universitetet i Oslo, både om IKT
og i andre fag. Omfanget av InterMedias engasje-
ment på dette feltet bestemmes av i hvor stor grad
senteret får oppdrag og ressurser fra Universitetet i
Oslo sentralt, fra fakulteter eller grunnenheter. Sen-
teret skal ikke påta seg ordinær drift av nettbaserte
læringstilbud, men kan delta i utvikling og evalu-
ering av dem.

NRKs planlegger en interaktiv kunnskapskanal
der digital kringkasting samkjøres med Internett,
trolig med oppstart i 2000. Samarbeid mellom NRK
og Universitetet i Oslo (enten direkte eller gjennom
felles universitets- og høgskoleorganer) om under-
visningstilbud i denne kanalen, er av interesse for
InterMedia.

Forskningsformidling med digitale
medier

InterMedia skal ved sin forskning og integrerte
medieproduksjon bidra til å heve kvaliteten på for-
midling gjennom nye medier ved Universitetet i
Oslo. Senteret skal være med å prøve ut interaktive
multimedier og digiale nett i formidling av fors-
kning ved Universitetet, ved å utvikle nye former og
formater for formidlingen. Det er viktig å sikre opp-
havsrettigheter til den kunnskap universitetets fag-
miljøer produserer. Dokumentasjon av forskningen
ved universitetet, også med digitale medier, er der-
for viktig.
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