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• Forsker på og underviser i design, utvikling og 
drift av store IT tjenester på OsloMet og NTNU


• Vokst opp som Informatiker


• Erfaring fra IT bransjen



Løsninger!



Forstå oppgaven, lag programmet til det kjører, lever oppgaven.

Hurra! Jeg har løst problemet ditt!



Du har et problem

Du lager en kravspesifikasjon og velger meg

Jeg programmerer til det kjører

Hurra! Jeg har løst problemet ditt!



For sent!

For dyrt!

For gammelt!



Beskriv din drømmebolig



Beskriv din drømmedigitalisering



Bestillerkompetanse og 
Utredningsbyrde



Anskaffelse, en tragedie 
i 498 akter





Hva gjøre de 
som får det til?



Hyppige oppdateringer
Fortnite: Nytt innhold hver uke


Facebook: www.facebook.com oppdateres to ganger hver dag 
 
amazon.com: Ca 11.7 sekunder mellom hver oppdatering



Funksjsonsflagg

• Funksjonalitet kan skrus av og 
på i sanntid


• Å "rulle ut" er ikke lenger det 
samme som å "skru på"


• Er det feil, skrur du av 
funksjonen og om noen timer 
kommer ny versjon uansett



• Selektiv oppdatering: alle får ikke samme versjon


• Man får testet løsningen på: superbrukere / betatestere / 
uvitende

Kanarifugler



Skyggelansering
Du bruker ny funksjonalitet i bakgrunnen, men det vises ikke for deg



Brukersentrert design
Fortløpende justeringer fremdrevet av brukerdata og konkrete måltall



Økt feiltoleranse

Feil ansees som 
muligheter for å lære. 
 
Innebygget sikring 
for minimering av 
konsekvenser.



Bedriftskultur der initiativ løftes og belønnes 
og der alle har en følelse av at de er med på 
laget.



Oppsummert: 
Moderne IT legger opp til 

kontinuerlig endring

En løsning har ingen 
endelig tilstand  

( i strid med tradisjonell IT undervisning )

og





Skjønner, men 
hva  
kan vi lære av 
dette?



Endring er in
... men historiene utelater noe viktig, når vi kun fokuserer 

på på ideen og geniet bak



Endsringsparadokset:
Vi skal utdanne en generasjon profesjonelle som fornyer Norge 
i en digital fremtid. Samtidig tillater vi oss å være bundet av 
prosesser vi selv kunne endret.

Skal Per og Pål utdanne Espen Askeladd?



Er offentlige anskaffelser 
tilrettelagt for Espen Askeladd?

Espen Askeladd bryr seg kun om 
målet, men alle som vil hjelpe til får ta 
del i suksessen.



Case: Digital eksamen
Espen:

Studenter og ansatte bør naturlig velge 
digital eksamen. Vi betaler godt for 
hver student som tar digital eksamen. 
Dere må betale OSS for å få tilgang til 
FS++

Løsningsleverandøren:

Du har vel en kravspesifikasjon?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Espen:

Har ingen! Vil du være med så heng på!





Case: Læringsplatform
Espen:

Studenter skal fullføre! Jeg betaler etter 
hvert semester. 70% av din betaling er 
basert på at studentene fullfører emner.

Løsningsleverandøren:

Jamen vi har ingen kontroll over emnene!                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Jamen vi har ingen kontroll over lærerne!                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Jamen vi har ingen kontroll over studentene!                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Espen:

Ikke mitt problem! :)





Det snakkes mye om endring, men vi ber ikke om 
maskineriet som gjør endring mulig....



Hva ville DU gjort, da?



Jeg ville løst vårt 
største problem



Vi leter 
fortsatt 
etter 
dette:



Vi tror vi bare kan kjøpe ett hus....
Vi utreder og tenker og tenker 
og utreder og tenker og 
utreder og tenker og utreder 
og tenker og krangler og 
utreder og diskuterer og 
debatterer og tenker og 
vurderer og utreder og samler 
inn og tenker og snakker og 
diskuterer og tenker ......



UH sektoren utgjør en enorm 
andel av Norges befolkning som 
er under konstant endring og med 
lommene fulle av skattepenger



Vil du være med så heng 
deg på!

Tenk om vi gjør FS, FEIDE,  
ePhorte  om til API'er.

Et firma må betale lisens og være 
godkjent for å få tilgang og lage 

tjenester som bruker dem.
Ansatte og studenter kan 
selv velge hva de vil bruke.

Vi betaler for bruk.



"Så noen institutter velger canvas, mens andre velger 
blackboard og noen fortsetter med ITSLEARNING!?!?"



Jeg bruker Quizmazing! til å lage 
et quiz til mitt emne.

Synne bruker BrainJogger til å 
svare på quiz mens hun løper.

Mikkel har installert Learn While 
You Load på Nintento Switch.



Kaos!

Tør å slippe gode ideer til!



Vi eier 
plattformen, 
 
andre finner de 
gode løsningene,  

folk bruker det de 
vil, 
 
ingen har 
problemer.



Takk for meg. :)

#DisrUHpt!


