
CC BY 4.0Research data @ UiT

Hvordan arkivere data i
UiT Open Research Data

Tromsø, 14. februar 2023

CC BY 4.0Research data @ UiT

dr. Lars  Figenschou, Universitetsbiblioteket

Leif Longva, Universitetsbiblioteket

Faggruppe for forskning-og publiseringsstøtte





Formål med kurset

• Ha kjennskap til oppbygning og grunnleggende funksjonalitet i UiT Open 
Research Data.

• Vite hvordan du går frem for å laste opp og lage ditt datasett.

• Forstå gangen:

• Fra opplasting 

• Via kuratering

• Til publisering av datasett.

• Ha kjennskap til brukerguiden til UiT Open Research Data.

• Vite hvor du kan søke råd ved forberedelse og opplasting av datasett.

https://site.uit.no/dataverseno/nn/heim/


Om tjenesten

• Arkivering, gjenbruk og sitering av åpne forskningsdata

• Opplasting: Ansatte og studenter ved UiT (Feide-innlogging)

• Nedlastning og gjenbruk: Alle

• Bygd på den internasjonale plattformen Dataverse

• Sertifisert Core Trust Seal

• Langtidsbevaring av data



Ansvar

• Brukerkontakt, opplæring, kuratering av datasett: 
Universitetsbiblioteket

• Login, serverdrift, sikkerhetskopier: IT-avdelingen

• Policy og forankring i UiTs styre og ledelse: Seksjon for 
forskning og utdanningskvalitet (SEFU)



Typer data i UiT Open Research Data

• Arkiv for åpne data.

• Forskerens ansvar å sjekke at data som lastes opp faktisk kan deles.
• Personvernforordningen (GDPR)

• Data fra tredjepart

• Utsatt tilgjengeliggjøring er OK, men formålet med datasettet skal være 
full deling av alle datafiler.

Arkiv for alle typer åpne data

• Forskerens oppgave å avgjøre hva som er arkiveringsverdig.

• Rådata, prosesserte data, uttrekk.



• UiT Open Research Data er en del av 
DataverseNO, en flerinstitusjonell plattform 
for åpne forskningsdata.

• Ved innlogging (Feide), havner du som UiT-
ansatt automatisk på UiT Open Research 
Data.

• Datsettene vises kronologisk, med de nyeste 
øverst.

• Ved datasøk innad i DataverseNO, kan du 
velge å søke innenfor UiT Open Research 
Data, eller i hele DataverseNO.



• Mulighet for midlertidig lås 
(embargo) på filer, f.eks. frem 
til publiseringsdato for artikkel.
• Dette kan du selv gjøre når 

du legger inn filene!

• Mulighet for tildeling av lese-
og/eller redigeringsrettigheter 
før publisering, f.eks. ved 
samarbeidsprosjekter eller 
fagfellevurdering. 
• Dette kan kun opprettes av 

kuratorene!



• Filer, kan lastes ned 
enkeltvis eller som 
filsett

• Readme-fil ligger øverst

• Automatisk generert 
referanse

• Versjonskontroll
• Permanent DOI-lenke



• Automatisk generert 
referanse

• Versjonskontroll
• Permanent DOI-lenke



• Standardiserte 
metadata.

• Åpent tilgjengelige og 
høstbare av 
søkemotorer, f.eks. 
Google Dataset Search.



Demonstrasjon: 
Steg 1

Opprette datasett og legge 
inn obligatoriske metadata.



Demonstrasjon: 
Steg 2, 3 … 

[vi går live]



Forberedelser Opprettelse Innsending Kuratering Revideringer Publisering

• Lese brukerguide
• Skrive readme-fil 
• Sjekke ev lisenser
• Ev formatere filer

• Fylle inn metadata
• Laste opp filer
• Informere om ev 

anonymisering av 
datasett

• Beregne noen dager 
for kuratering og 
ferdigstilling

• Sjekke metadata
• Sjekke 

filformater og 
readme-fil

• Sjekke ev lisens

• Gjøre anbefalte 
endringer

• Ev forklare 
hvorfor anbefalte 
endringer ikke er 
ønsket eller 
gjennomførbare

• Sende inn på nytt

• Hvis embargo på filer, 
oppheve denne når 
mulig og sende inn på 
nytt.

• Hvis anonymisering, gi 
beskjed når denne kan 
fjernes.

• Alle endringer etter 
publisering må sendes 
inn.

Etapper og arbeidsflyt



2 viktige lenker og 1 viktig epostadresse

Arkivet

opendata.uit.no

Brukerguiden

info.dataverse.no

Support

researchdata@hjelp.uit.no

https://dataverse.no/dataverse/uit
https://site.uit.no/dataverseno/nn/heim/
../Tematiske%20kurs/Norske%20kurs%20revidert%20H-2020/researchdata@hjelp.uit.no


1 viktig 
dokument: 
Readme-fil-
malen

info.dataverse.no

https://site.uit.no/dataverseno/nn/heim/


Øving

1. Gå til info.dataverse.no og klikk “arkivering → arkiver dataa dine → leggja inn 
metadata”. Ha denne siden tilgjengelig til når du skal fylle inn metadata. Merk 
menypunktet “leggja inn meir metadata”.

2. Gå til test.dataverse.no

3. Logg inn med Feide. Har du ikke Feide – kontakt underviser.

4. Opprett et datasett
1. Klikk “add data”

2. Legg inn obligatoriske metadata

3. Lagre datasettet

4. Legg inn flere metadata

5. Last opp filer

6. Lagre datasettet

Zoom guidelines

Slå gjerne av lyden slik at du får 
arbeidsro!

Hvis du trenger hjelp, send oss ei 
melding i chaten!

https://site.uit.no/dataverseno/nn/heim/
https://test.dataverse.no/


Oppsummering



Kommende webinarer: https://uit.no/forskningsdata > Opplæring

Norsk og  Engelsk

(eller se på Tavla > Kurs)

https://uit.no/forskningsdata


Informasjon og hjelp

UiT Forskningsdataportal: https://uit.no/forskningsdata/

Email: researchdata@hjelp.uit.no

https://uit.no/forskningsdata/
mailto:researchdata@hjelp.uit.no


Research data @ UiT

Feedback: 

skjema.uio.no/ubevalno

Dato: 14. feb. 2023
Emnekode: Forskningsdata

https://skjema.uio.no/ubevalno


researchdata@help.uit.no

Lars Figenschou, UB

Leif Longva, UB
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