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Kva skal vi gjere?

- Kort innleiing om RDA Norway som ein 
mogeleg platform for framtidig arbeid
- Kort innleiing om DocEnhance
- Gruppearbeid: Nettbasert undervisning i 
håndtering av forskningsdata ?
- Oppsummering og avslutning. Vidare arbeid?
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Korleis skal vi gjere det?
• Zoom: Køyrereglar 
• Break-out rooms
• Gruppearbeid med Padlet
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Kva vil vi oppnå?
• Kunnskapsdeling
• Nettverk
• Nye idear

• TAKK FOR AT DU ER MED!
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Ope internasjonalt nettverk for deling av forskingsdata

Nasjonale grupper
Interessegrupper

Arbeidsgrupper Generelle
Fagspesifike

Beate Krøvel Humberset, Universitetsbiblioteket i Bergen, 2020-04-30, CC BY 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Norway

Meld deg på her: https://www.rd-alliance.org/groups/rda-norway

• Drive fram engasjement for forskingsdata i Norge
• Dele kunnskap, nyhende, hendingar og aktivitetar
• Fokus på FAIR datahandtering, datahandteringsplanar og sensitive forskingsdata

Kan vi dele lenkar til undervisingsmateriell her?

https://www.rd-alliance.org/groups/rda-norway


Presentations
Data Management Planning workshop for Life Science Projects (2020-03-04, Bergen): 
https://doi.org/10.5281/zenodo.3713239

Courses

E-learning
E-læring med scroll: https://github.com/henriasv/physics-library-course-content. Eksempel: https://scroll-
app.uio.no/bibliotek-for-fysikere/

Videos

Podcasts

https://doi.org/10.5281/zenodo.3713239
https://github.com/henriasv/physics-library-course-content
https://scroll-app.uio.no/bibliotek-for-fysikere/


Bør vi dele undervisingsressursane våre?
Korleis?

Kvar?
Bør vi samarbeide om utvikling av undervisingsressusar?



DocEnhance
Data stewardship pilot course

Workshop: Åpne læringsressurser i åpne forskningsdata
Bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte
Cyberspace, 29.-30. April 2020

Leif Longva, UB UiT



Hva er DocEnhance
• EU-prosjekt (Horizon 2020)
• Målgruppe: Ph.d.-studenter
• Løper januar 2020 – desember 2022
• Mål:

• To build the DocEnhance network and online platform, develop and 
integrate transferable skills training into PhD education in Europe, and 
increase interaction with and exposure to the non-academic sector

• Transferable skills: Ferdigheter (og kunnskaper) som vil være
nyttige utenfor akademia

• Kursene skal gi ECTS

Brukernavn
Presentasjonsnotater
To sentrale begreper: Transferable skills og Non-academic sectorECTS: European Credit Transfer and Accumulation System



Brukernavn
Presentasjonsnotater
I alt 11 ulike universiteter er med, pluss andre organisasjoner og noen næringsaktører.Spennende for oss på UB å få være med på et slikt stort internasjonalt prosjekt.UB ble kontaktet fordi vi allerede hadde tilbud om (og kompetanse på) håndtering av forskningsdata. DocEnhance-ledelsen kjente til UBs kompetanse på dette.





Tre pilotkurs skal utvikles
1) Data stewardship

- Vårt bidrag kommer her. Forskningsdata: teori og praktiske øvelser
- Vi (UiT) utvikler et pilotkurs. Andre universitet skal kjøre pilotkurset.

2) Career management and entrepreneurship
- En ph.d.-kandidat kan måtte justere og lede sin karriere gjennom
yrkeskarrieren

3) Supervision
- Kursing av veilederne

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Data stewardship ble i utlysningen trekt frem som en viktig ‘transferable skill’. Også utenfor akademia vil det være nyttig å kunne datahåndtering. Kanskje særlig i større bedrifter/organisasjoner – å samle og analysere data for å besvare spørsmål som bedriften/organisasjonen har nytte av i sin drift eller utvikling.UiT er Task leader for Data stewardshipkurset, og det er vi på UB som er gitt den oppgaven.



Data stewardship-kurs

Tre moduler – gjelder alle tre kursene:

1) Open education: Online lectures

2) Interdisciplinarity: Local group work

3) Mobility: Regional assignment

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Denne modulstrukturen gjelder alle pilotkursene



Modul 1: Open education
• Gå gjennom elementene i 

forskningsdata-syklusen
• Søk og gjenbruk
• Innsamling og generering
• …

Også:
• Sensitive data, etikk, sitering 

…



Modul 2: Interdisciplinarity

• Internasjonale fysiske samlinger ved institusjon som tilbyr 
denne modulen

• Tre fulle dager
• Omvendt undervisning (Flipped classroom)

• Bygger på teorien i første modul: Online lectures
• Praktiske øvelser i tverrfaglige grupper
• Kombinert med plenumsøkter

• Trenger lokal organisator, veileder, hjelpelærere



Modul 3: Mobility

• Internasjonale samlinger
• Ikke-akademisk sektor trekkes inn her

• Bringer inn data fra sin sektor
• Konkrete oppgaver der teori og ferdigheter anvendes
• Studentene skal kunne velge fra en pool av arbeidsgivere i ikke-

akademisk sektor



Pilotkjøring våren 2021 og våren 2022

Frist 31.12.2020

Pilotkjøring våren 2021

Justeringer etter evaluering:
høsten 2021

Andre runde med pilotkjøring
våren 2022



What’s in it for us?

• DocEnhance betyr jobbing
• Men det er lærerik jobbing –

styrking av egen kompetanse
• Artig at vi (UB UiT) blir invitert 

med i et slikt prosjekt



Gruppeoppgave

Nettbasert undervisning i 
håndtering av forskningsdata

• Lag ei grovskisse for ei 2-timers 
introduserende undervisningsøkt
på forskningsdatahåndtering 
(disiplinspesifikk eller tverrfaglig), 
som utelukkende skal foregå på 
nett. 

• Formuler et kort og konsist svar på 
minst tre av følgende fem punkter:

1. Temaer som bør dekkes
2. Ønsket funksjonalitet på 

møteplattform
3. Mulige 

forberedelsesoppgaver for 
deltakerne

4. Fremgangsmåte for utvikling 
vs. gjenbruk av 
undervisningsressurser

5. Tanker rundt samarbeid 
innad/på tvers av institusjoner

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mye ph.d.-undervisning på forskningsdatahåndtering foregår i dag i klasserom. Under corona har all undervisning og møtevirksomhet flyttet over på digitale plattformer, noe som har gitt oss innføring og/eller trening i bruk av ulike verktøy, og kanskje også en viss indikasjon på hva som fungerer bra og mindre bra.I månedene fremover vet vi ikke hva som skjer, men vi bør uansett vurdere å ta med nyttige erfaringer og ny kunnskap inn i videre undervisningsarbeid, og tenke hvordan vi kan supplere det fysiske klasseromstilbudet med et nettbasert alternativ, hvor underviser møter deltakerne live på en møteplattform. Dette er temaet for gruppeoppgaven.



Gruppeoppgave

Teknisk introduksjon

Zoom breakout rooms: velg én sekretær per gruppe

Sekretæren registrerer gruppens besvarelse i padlet:
padlet.com/henninggustafhansen/workshop

NB! Ett svar per gruppe/spørsmål. Besvar minst 3 av 5 spørsmål

https://padlet.com/henninggustafhansen/workshop


Gruppeoppgave

Oppsummering med fokus på

• Utvikling/gjenbruk av undervisningsressurser
• Samarbeid innad/på tvers av institusjoner

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Plukke ut og kommentere et par gode løsninger og et par relevante problemer fra padlet, fra følgende punkter:· Utvikling/gjenbruk av undervisningsressurser· Samarbeid innad/på tvers av institusjonerHelene forbereder hvordan lede an her.
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