
Bibliotekenes nettverk for ph.d.-undervisning

Sammendrag av de innsendte bidragene til nettverksmøtet 2020.

Åpne læringsressurser i åpne
forskningsdata

ved HELENE N. ANDREASSEN, HENNING HANSEN,
LEIF LONGVA (UIT), ANE LANDØY OG BEATE

KRØVEL HUMBERSET (UIB)

Åpne forskningsdata er et brennaktuelt tema, og i
økende grad en del av Ph.d.-støtten på biblioteker i
norsk UH-sektor. Flere institusjoner gir klasseroms-
undervisning på temaet, flere har nettbaserte res-
surser på temaet, men etter vår erfaring er det lite
bruk av undervisningsmetoden blended learning. I
denne workshopen ønsker vi å diskutere innhold
og bruk av digitale læringsressurser inn i ph.d.-
undervisningen vår, og hvordan disse kan utvikles og
deles på tvers av institusjonene. I forkant av disku-
sjonen vil vi gi en kort presentasjon av EU-prosjektet
DocEnhance, som berører dette temaet, samt at vi
presenterer RDA Norway som en mulig plattform for
fremtidig samarbeid.

RIOS-PHD: Status ett år etter

ved AYSA EKANGER (UIT), MARGRETHE SØVIK

(VID) OG HELENE ANDREASSEN (UIT)

Research integrity and open science: Knowledge,
norms and attitudes among PhD students in Norway
(RIOS-PHD) er et samarbeidsprosjekt mellom 7 in-
stitusjoner, hvis formål å se på kunnskap, holdninger

og normer knyttet til forskningsintegritet og åpen
vitenskap (åpen tilgang og åpne data) – områdene
hver for seg og relasjoner dem i mellom.

I denne presentasjonen gir vi en oppdatering på
prosjektet, samt plan for veien videre.

Utvikling av nettbaserte ph.d.-kurs innen
åpen vitenskap ved NTNU

ved HEGE CHARLOTTE FABER OG SINDRE PEDERSEN

(NTNU)

En gruppe på seks personer ved NTNU Universi-
tetsbiblioteket er i gang med å utvikle tre korte
nettkurs for ph.d.-kandidater innen temaene Open
Access, Research Data og Copyright. Temaene hen-
ger sammen og blir stadig mer aktuelle for ph.d.-
kandidater, gitt nye krav og retningslinjer til åpen
vitenskap fra styresmakter, forskningsfinansiører og
egen institusjon. Til tross for at Universitetsbibliote-
ket tilbyr kurs og orientering i disse temaene (i egen
regi, eller i sammenheng med initiativ på institutt
og faggrupper o.l.), samt hjelpesider ved NTNU, og
oppslagsider som PhD on Track og andre, er det li-
kevel usikkert om vi når ut med informasjonen til
alle ph.d.-kandidatene. Vi ser derfor et behov for et
nettkurs som kan supplere dagens tilbud. Selv om
initiativet til nettbaserte kurs ble utløst av en fore-
spørsel fra Fakultet for medisin og helsevitenskap
ved NTNU (som vil integrere dem i et obligatorisk
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samlingsbasert ph.d.-emne fra høsten 2020), er in-
tensjonen at kursene skal være relevante for alle
ph.d.-kandidatene ved NTNU.

De nettbaserte kursene er ment å gi større flek-
sibilitet, ved at kandidatene selv kan bestemme når
og hvor de tar kursene. Valgt av plattform for nett-
kursene falt på Open EdX, siden NTNU har valgt å
satse på denne for sine nettkurs. Kursene er ment å
gi en kortfattet introduksjon til temaene og total ar-
beidsmengde er berammet til ca. en til to timer per
kurs. Vi har valgt å lage kursene på engelsk for å
favne behovet til både norske og engelskspråklige.
Kursene planlegges ferdigstilte og lansert i løpet av
våren 2020. Nettkursene vil bli presentert som et
åpent tilbud til alle fakultetene, der de selv står fritt
til å velge hvilke tema de ønsker, om de skal inte-
greres i samlingsbasert undervisning eller stå fritt,
og hvorvidt de skal være obligatoriske og poeng-
givende. Planen er å etter hvert supplere de tre kur-
sene med andre tema ut fra ønsker fra fagmiljøene
og fakultetene. På nettverksseminaret vil vi gjerne
presentere arbeidet med kursene så langt, og hvil-
ke utfordringer vi har møtt: Hvor mye/lite innhold
kan vi legge inn i et kort kurs uten at det opple-
ves som for omstendelig eller generelt, og hvordan
virker dette inn med tanke på graden av presisjon,
menings- og læringsinnhold? Hvordan kan vi inte-
grere interaktive elementer som quiz, tekst, bilde,
video m. m. Det er også et ønske om at slike kurs
kan bli poenggivende.

NMBU’s Scientific Writing Resource Portal
(SWR100)

ved CLAYTON DAVID GOUIN (NMBU)

The Writing Centre at the Norwegian University of
Life Sciences established itself as a physical Cent-
re to support students’ writing development though
one-on-one consultations, however demand quick-
ly grew and Writing Centre staff realized digital
resources were a logical next step. Using the Uni-
versity’s digital learning platform, Canvas, the Wri-
ting Centre created SWR100 - the Scientific Writing
Resource Portal. SWR100 is an open-access resource
portal designed to assist and improve students’ and
professors’ writing processes. SWR100 offers a com-
bination of resources created by NMBU and exter-
nal Writing Centres, and is arranged to move users
through their pre-writing stages to publication of

written works. Clayton Gouin will share with you
how SWR100 developed, its benefit to the Writing
Centre and NMBU, and its use for other universities
across Norway.

Nettbasert peer-to-peer reviewing
(idé-workshop)

ved MICHAEL GROTE (UIB)

Akademisk skriving og publisering har i de siste åre-
ne blitt til et mer etterspurt kurstema også for ph.d.-
kandidater. I denne workshopen skal vi gi en in-
troduksjon i peer-to-peer reviewing som læringform
og utveksle erfaringer og ideer for nettbaserte el-
ler digitalt støttede skriveøvelser som kan brukes i
bibliotekkurs for ph.d.-kandidater.

Publish or Perish – hvor mye publiserer
ph.d.-kandidatene egentlig?

ved MARTA LORENZ (UIB)

Publiseringstall for ph.d.-kandidatene ved UiB har
blitt analysert i flere år basert på informasjon av
«tellende» publikasjoner i Cristin, det norske forsk-
ningsdokumentasjonssystemet. I Cristin er kandida-
tene registret med en egen ansattkode og entydig
institusjonstilknytning. På UiBs styremøtet sommer
2019, ble de påpekt at publiseringstallene virker til
å være for lave og ikke stemmer overens med den
allmenne oppfatningen om at ph.d. kandidatene er
svært produktiv. Det var altså behov for å se på nytt
på bakgrunnsmaterialet og finjustere analysen.

Ved nøyere betraktning viser det seg nemlig at
under 50% av alle ph.d.-kandidater er registrert un-
der stillingsnavn (phd-)stipendiat, mens resten er
registrert under en annen stillingstype. For å kunne
anslå hvor mye det publiseres av ph.d.-kandidater
registrert ved UiB, var det altså nødvendig å iden-
tifisere kandidatene basert på informasjon i Felles
studentsystem (FS). I tillegg skjer mye av publise-
ringsvirksomheten helt på slutten og i etterkant av
ph.d.-tiden, og det vil derfor være nødvendig å følge
gruppen en tid etter avsluttet grad.

Med foretatt justering ser vi at publiserings-
omfang øker betraktelig, og antar at tallene nå er
mer representative for gruppen. Statistikken er li-
kevel ikke perfekt, og det er flere faktorer som
enten utløser en over- eller undervurdering av
publiseringsomfanget.
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En erfaringsutveksling om og hvordan
publiseringsomfanget til ph.d.-kandidatene estime-
res på andre institusjoner er videre ønskelig. Vi ser
også fram til innspill fra seminardeltagerne.

Omvendt undervisning: Prinsipper,
evidensgrunnlag og praktiske tips

ved TORSTEIN LÅG (UIT)

Omvendt undervisning («flipped classroom») er et
fenomen som på få år gått fra å være relativt ukjent
til noe som alle kjenner til og som mange praktise-
rer. Men hva vet vi egentlig om hvorvidt, og even-
tuelt hvordan, omvendt undervisning bidrar til mer
og bedre læring? I dette innlegget vil jeg, med ut-
gangspunkt i min lesing av forskningslitteraturen og
mine egne erfaringer med omvendt undervisning,
foreslå prinsipper og praktiske tips for utforming
og gjennomføring av omvendte undervisningsopp-
legg. Håpet er at det kan ligge noe nyttig i dette
for kolleger som jobber med undervisning av ph.d.-
kandidater.

Ph.d.-podden – en podkast for
ph.d.-kandidater

ved PERNILLE NORDBY OG IVAR HUKKELBERG (UIO)

Ph.d.-podden er en podcast for ph.d.-kandidater
i Norge (og deres veiledere) med fokus på livet
som ph.d.-kandidat, karriere, praktiske tips og psy-
kisk helse. I hver episode samles et knippe ph.d.-
kandidater og eksperter for å diskutere relevante
problemstillinger.

Formålet med ph.d.-podden er å skape et
verktøyskrin for ph.d.-kandidater der de kan få nyt-
tige tips til hvordan de kan skrive en god doktor-
avhandling og høre om andre i samme situasjon.
I tillegg har podcasten som formål å fremme bed-
re psykisk helse hos ph.d.-kandidater. Å ta en dok-
torgrad kan for mange oppleves som en stressen-
de periode i livet og det er ikke uvanlig å føle at
man ikke strekker til. I ph.d.-podden vil vi ta opp te-
maer som stress, “bedragersyndromet”, ensomhet og
sceneskrekk for å vise at kandidatene ikke er alene
om disse utfordringene.

Muligheter og utfordringer med nettbasert
fjernundervisning

ved ØYGUNN SKODVIN PRESTEGÅRD (NLA)

Ei nettbasert undervisningsform er ikkje den and-
re lik, og det er mykje ein institusjon og ein læ-
rar bør tenke på: Skal undervisninga vere i sann-
tid eller ikkje? Skal undervisninga vere førelesings-
basert eller dialogbasert? Kan ein undervise i alle
emne over nett? Kva gjer det med læraren når
han ikkje ser eller høyrer studentane? Kva gjer
det med ein student at korkje medstudentar el-
ler læraren kan sjå han? Med undervisningserfa-
ring frå tverrinstitusjonell campusbasert videoun-
dervisning, samlingsbasert deltidsutdanning og eit
«hybrid» kurs på høgskulenivå, vil eg drøfte moge-
legheiter og utfordringar med nettbaserte undervis-
ningsformer.

Å nå ut til stipendiatene der de er – ved
egen pc. Undervisning via Skype for
business

ved ELI HELDAAS SELAND, SONDRE STRANDSKOG

ARNESEN OG KÅRE JOHAN MJØR (HVL)

Film. Innledes med en kort beskrivelse av undervis-
ningsopplegg biblioteket ved HVL kjører for stipen-
diater og andre interesserte som Skype-møter, der-
etter vises korte intervjuer med/uttalelser fra noen i
målgruppen som har deltatt i undervisningen. Inntil
15 minutter. Deretter åpnes for spørsmål og kom-
mentarer, gjerne både til innholdet i det vi har pre-
sentert og til formatet.

Digitale læringsformer i et tverrfaglig
ph.d.-kurs

ved SHEA SUNDSTØL OG ANITA NORDSTEIEN (USN)

Biblioteket ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
etablerte i 2019 et generisk ph.d.-kurs som ble ak-
kreditert med 5 studiepoeng. Kursets tre hovedfokus
er litteraturreview, datahåndtering og publisering,
formidling og synliggjøring. Målgruppen er primært
nye stipendiater ved USNs åtte ph.d.-program som
er spredt på åtte campus fra Rauland i vest, til Pors-
grunn i sør og Hønefoss i nord. De store geografiske
avstandene gjør en tilnærming til digitale lærings-
former nødvendig. Samtidig uttrykker stipendiatene
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at de har behov for møtepunkter på tvers av sine
program, og et sentralt hovedmål i kurset er å øke
kommunikasjon og forståelse mellom ulike fagom-
råder. Disse motstridende faktorene aktualiserer flip-
ped classroom som tilnærming. Emnets Canvas-rom
brukes derfor aktivt som læringsressurs, og består av
filmer og lenker til digitalt tilgjengelige pensumkil-
der, blant annet PhD on Track som integreres i un-
dervisningen.

Kurset første dag innebærer fysisk oppmøte der
deltakerne blir kjent med hverandre og forventnin-
ger til kurset kartlegges via Mentimeter. Arbeids-
metoder i kurset gjennomgås, og deltakerne får
en praktisk og workshopbasert introduksjon til lit-
teratursøk og hvordan holde seg oppdatert gjen-
nom løpet. Kursdag to kjøres på Zoom, og handler
om litteraturreview, datahåndtering og forsknings-

formidling. Stipendiatene oppfordres til å se rele-
vante videosnutter i forkant av undervisningen. Kur-
set har deretter en seks-ukers periode der stipendia-
tene skal jobbe på egen hånd med et kursessay der
de aktivt må bruke PhD on Track og de andre di-
gitale læringsressursene i Canvas. I denne perioden
oppfordres de til å søke individuell veiledning via
sitt campus-bibliotek, i tillegg til at de har en work-
shopbasert dag med fysisk oppmøte som handler om
publisering og synliggjøring av forskning. Kurset av-
sluttes med et seminar der stipendiatene presenterer
et utkast til kursoppgaven, og får opposisjon med
tanke på endelig eksamensinnlevering. I tråd med
flipped classroom veksler kurset mellom egne studi-
er av digitale læringsressurser knyttet opp mot en
konkret oppgave, mens workshop, seminarer og vei-
ledning foregår på campus.
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