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Digital teknologi og bruk av datamaskiner
til å løse problemer – “computing” – har

endret alle fagfelt



Stanford University; Søding Group, Max Plank Institute for Physical Chemistry; ebay careers; Bioscience Research Collaborative, Texas; 

Studentene vet dette: 90% av studentene ved
Stanford tar “Innføring i programmering” (NYT, May 2017)



Stanford University; Søding Group, Max Plank Institute for Physical Chemistry; ebay careers; Bioscience Research Collaborative, Texas; 

60-80% anvender
programmering og
databeregninger i
jobben to år etter

endt utdanning
(AIP 2013)



EUs «Digital Single Market»:
Digitalisering fører til: 

• Økt behov for IT-
spesialister

• Behov for digitale 
ferdigheter i alle 
yrkesgrupper

• Behov for digitale 
ferdigheter for alle 
borgere



Sam Churchill via Flickr/used under Creative Commons 2.0

Digital teknologi og bruk av datamaskiner har endret alle fagfelt,

men ikke utdanningenes innhold!

Hva bør elever og studenter lære om 
bruk av digital teknologi?

Hvordan vil dette påvirke fagene?



Digitalisering er en mulighet for sektoren til å fornye 
innhold og form i utdanningene

• Studienes innhold må endres
• Unik mulighet til faglig fornyelse!
• Digitale ferdigheter må defineres i 

en faglig sammenheng og brukes 
gjennom hele studiet

• Krever tverrfaglig samarbeid om 
utdanning!

Digitale ferdigheter
Dype ferdigheter som gjør at de 
forstår, mestrer og utvikler den 
digitale teknologien
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Eksempel: Ved UiO er programmering integrert i alle realfaglige
studieprogrammer og tilpasset den faglige sammenhengen

• Alle studieprogrammer har
naturvitenskapelig
programmering i første semester

• Påfølgende emner bygger på og
videreutvikler dette

• Vi utdanner fagpersoner med 
dype digitale ferdigheter

1st sem

2nd sem

3rd sem

4th sem

5th sem

6th sem



Hvordan programmering og databeregninger endrer
utdanningens innhold og form 

Eksempel



Klassiske fysikk-problemer krever ofte lange
utregninger og har svar som ikke åpner for diskusjon






Vi kan lære 
studentene det 
samme 
innholdet, men 
i en mer 
kompleks og 
realistisk 
situasjon:

Hvordan måle 
hastigheten 
inne i en 
tornado?






Studentene kan finne banen til en probe inne i en
tornado – fordi de kan programmere

Kan løses uten programmering Kan kun løses med programmering



Dette åpner for diskusjoner, en vitenskapelig
arbeidsmåte, og mer engasjerte studenter



Programmering åpner for 
kreativitet og utforskning

Hva skjer med en fjær i en
tornado?






Photo: Oda Hveem



Nye undervisningsformer krever ny infrastruktur



Eksempel: Ved UiO er programmering integrert i alle realfaglige
studieprogrammer og tilpasset den faglige sammenhengen

Skolen



Forskningsbasert modell for spredning

• Presentations 
and site visits

• Demonstrate
material

• Map research
alignment

Initialization Early adaptation IntegrationAdaptation

• Finance student 
taskforces

• Identify key
personnel

• Examples and 
exercises

• Develop faculty
competence

• Cross-curriculum
• Faculty

initiatives
• Integration of 

research activity
• Part of learning

outcomes
• Admin & leader 

support

• Develop own
material

• Educate own
faculty

• Partner in 
dissemination

Bioscience@UiO
Humanities@UiO

Engineering@USN

Physics@UiT

Science@NUDT
Social sciences@UiO

Physics@MSU

Physics@UiO



Studentene er våre endringsagenter!



Integrasjon gjennom hele utdanningsløpet

1-13 Bachelor Master PhD Post-grad

Integrated in 
other subjects

Teacher
education and 
prof devel
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Integrated in 
disciplinary
education

Computational 
skills ladder

Contextual
computing

Contextual data 
science

CS MSc
program

Contextual computing

Contextual data science

Programming in 
math

Contextual computing

Contextual data science

Honours-
program



Disiplinær
forskning

Computational   
& data

science 

Utdannings-
forskning

En forsknings-
basert utdanning

for en digital 
fremtid

Hvordan utvikle en forsknings-
basert utdanning som gir 

relevante digitale ferdigheter?

Digitalisering åpner for faglig 
fornyelse

Programmering og digitale 
ferdigheter må introduseres i 
en faglig kontekst

En spennende utfordring og 
mulighet for sektoren
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