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Innspill fra MF vitenskapelig høyskole til rapporten Felles infrastruktur og

tjenester for FAIR forskningsdata

Vi takker for invitasjonen til å levere innspill på rapporten om felles infrastruktur og tjenester for
FAIR forskningsdata. Situasjonsbeskrivelsen i rapporten er gjenkjennelig og anbefalingene har
god tematisk inndeling henvendt til ulike grupper (leverandør/institusjon/forskere) på en
hensiktsmessig måte. Dette vil bli et godt verktøy for videre utvikling hos de ulike aktørene.
Til høringsspørsmålene (kulepunktene 3 og 6)
Er det andre problemstillinger eller anbefalinger som burde vært løftet?
Kapittel 4 (særlig 4.1 og 4.3) beskriver utfordringer knyttet til sensitive data og øvrige typer data
med behov for beskyttelse. Dette kjenner vi oss igjen i, og det har relevans for våre
forskningsfelt. Samtidig ser vi at disse underkapitlene ikke beskriver hvilke behov og ev. mangler
som kan knyttes til deling av kvalitative data fra forskning innen humaniora- og
samfunnsvitenskap som ikke krever særlig beskyttelse. Dette er dels nevnt i underkapitlet
om manglende tradisjoner for deling, men her beskrives ikke i tilstrekkelig grad utfordringer
knyttet til deling av data som eksempelvis systematiserte og kodede samlinger av tekstmateriale,
anonymiserte feltnotater og intervjuer i ulike formater, observasjoner m.m. og hvordan fagmiljøer
innenfor humaniora- og samfunnsvitenskap jobber for å utvikle løsninger som kan komme hele
forskerfelleskapet til nytte.
Har du/dere forslag til case på miljøer som har gjort litt i retning FAIR, som ikke er super-eksperter, men som
kan være gode forbilder for de som ønsker å komme i gang?
Khrono publiserte i januar 2022 en suksesshistorie om professor Kirsti Klette (UiO) sitt arbeid
med å gjøre forskningsdata tilgjengelige for kollegaer og studenter. 1 Dette er et eksempel som
viser hvor langt en entusiast kan komme, hvilke hindringer de støter på i nå-situasjonen, og hvor
mange muligheter deling av data kan skape, spesielt for studenter! Eksemplet viser også vellykket
deling av kvalitative i HUMSAM-feltet, som kan være til inspirasjon og ha overføringsverdi langt
ut over skoleforskningen.
Med vennlig hilsen
Unn Målfrid H. Rolandsen
Fagdirektør, forskning
https://khrono.no/47-studenter-kunne-skrive-masteroppgave-etter-at-professoren-delte-forskningsdata/647726
(journalist Ragnhild Vartdal, publisert fredag 7. januar 2022)
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