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Gruppearbeid 1: Ny digital hverdag -
erfaringsutveksling
Diskuter i gruppen hvordan den nye digitale hverdagen har preget ph.d.-støtte i din institusjon. Les
gjennom bruksanvisningen før du skriver inn i padlet.
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Bruksanvisning

- Sammensetning av gruppene er tilfeldig, derfor er det lurt at
dere presenterer dere for hverandre i starten av hvert
gruppearbeid. 

- En person i gruppen (den som hadde bursdag sist) noterer i
padlet

- Du noterer i padlet ved å klikke på +-tegnet nederst i hver
kolonne. (Add post to column). 

- Overskrift for hver post skal være nummeret for Breakoutroom
(f.e. "Gruppe 12") 

- Hver gruppe skriver 1 post per kolonne. 

- Prøv å skrive kortfattet.
Michael Grote●1m

1. Hvordan har de siste ukenes
overgang til digitale møte- og
læringsplasser fungert for dere?

Gruppe 6
UiT: Erfariner fra Skype og digitale møteplasser tidligere.
Positivt med hurtig innføring i andre verktøy, som Zoom og
Teams. Avhengig av god støtte for å gjennomføre overgangen.
Vekker på alle mulighetene som �nnes og som vi ikke har tatt i
bruk før. 

Ellers imponerende innsats i denne overgangen. 

NTNU har satt opp Det virtuelle bibliotek, hvor man kan komme
inn og få veiledning i Zoom. 

Virker som studentene er glade for å se et ansikt, selv om det er i
Zoom. Bli tydeligere på at man ønsker at deltagere på
undervisning skal bruke kamera? Småprat kan være vanskeligere
digitalt.

Gruppe 1:
Teams og Zoom er mye brukt. 
Er i gang med å bruke det mot brukere. En mot en veiledning
fungerer �nt i Zoom. Veildning med breakoutrooms, en host
pluss tre bibliotekarer. 
Tjeneste "Book me now", ny tjeneste ved UiO.
Viktig å være tilgjengelig uansett kanal

Gruppe 2:
Har fungert greit, litt teknisk plunder i starten. Ikke mange har
hatt mye undervisning, men noen har prøvd individuell
veiledning via Skype/Zoom. Alle de digitale møtene kan være litt
slitsomme i lengden.

Gruppe 8:
- Overgang fra Skype til Zoom
- Mye nytt å lære for å utnytte funksjonaliteten og lage
pedagogiske arbeidsformer

Gruppe 9:
VID - særleg intenst, trekke på erfaringar frå �eircampus. Hadde
ein del erfaring og digitalt innhald, ikkje heilt ukjent territorium
PhD on Track - arbeid har alltid vore digitalt, men no er all
arbeid �ytta online og ein møter ikkje folk direkte lengre
NTNU - opplevde at det var �eire møter, men møta blei kortare.
Mykje informasjonsutveksling. Vellykka kurs for feks EndNote,
avtale rettleiing på nett. Det virtuelle biblioteket - felles namn på
alle digitale tenester
Arbeider med digitalisering av kurs som skal gå til hausten.
HVL - mykje møter i leiarnivået. Utvikling av rettleiingstilbod på
nett, men koordinering av personale på mange campus
Generelt om å arbeide heime - utfordringar med heimeskule,
roller �yt over i kvarandre
Mykje hjelp via e-post og ofte med å �nna alternativ litteratur, og
kjeldehjelp. Nokon fekk mykje spørsmål i starten av koronatida,
medan andre har hatt mindre.
HVL har individuell drop-in rettleiing i Zoom, veldig aktive på
Facebook
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Gruppe 7:
Gått greit med møteplasser ved å bruke eksisterende verktøy.
Også det å undervise/veilede via skjerm. Rart å snakke til
skjermen.  Vanskelig å få brukere til å kontakte oss digitalt uten å
ha et konkret tilbud. Vanskelig å vurdere gruppen når man ikke
har ansikt-til-ansikt-kontakt. Noen har startet egne digitale
tilbud som er skummelt, men som man får til når vi må. Største
endringer er de interne møtene, resten er omtrent som før.

Gruppe 13:
- utfodringer med hjemmekontor
- ny situasjon for alle
- utprøving og testing av verktøy
- stor terskel for PhD-studenter/stipendiater å ta i kontekt med
oss via e-post/digitalt bibliotek
- de som har brukt Skype/Zoom fra før, har stor

Gruppe 5
Overgangen har vært stor, men overraskende grei. Barrierene for
å prøve ny teknologi har blitt mindre og har blant annet gitt mer
effektive møter. Veiledning: ser ut til å fungere greit. Mye av de
nye, digitale møteformene vil vi sikkert fortsette med. Noen har
fått mer kontakt på tvers av seksjoner. Lettere å hoppe inn og ut
av avtaler. Shut up and write har vi fortsatt med, og det fungerer
overraskende godt i Zoom. Internt på UB var det veldig mye
aktivitet i starten. Kanskje tid å revurdere hvor mye aktivitet som
trengs, differensiere møtene. 

Gruppe 4: kurs med mange: slitne av at
studentene ikke viser ansiktene-dialogen
blir vanskeligere - i tillegg, denne
tausheten!
-passe på å bruke brakeup room. 
å være to eller �ere lærere. 
-chatten viktig som en del av dialogen 
-krever mye ressurser. av læreren; forberedelser viktigere enn
noen gang 
-krever forberedelse faglig - teknikken  kommer som noe veldig
ekstra

Gruppe 14
erfaringer:
fungerer bra, 1 time nok ikke mer enn det, ellers må det tas
pauser. Noe større pågang i påmeldinger (BI) på kurs.
Trykk på referansehåndteringskursene.
En til en veiledning er bra og effektiv. det blir �ere som melder
seg etter tiden går siden 12. mars.
Spennende og lærerikt overgang fra 'vanlig' undervisning og

seminermuligheter til det digitale.
Vanskelig å være konsentrert lenke. Hyppige pauser og
vekslende økter. Fast tidspunkt for pause som holdes strengt.
Viktig å være tydelig på reglene i begynnelsen på timen.
Viktig å møte kollegaer!
Tidligere undervisning må med det tilpasses, deles opp,
forkortes og redigeres.

Gruppe 3:
Generelt fungert rimelig greit. God veiledning om nye verktøy.
Stor pågang rundt trykte materialer. De som ønsker veiledning,
tar kontakt og får det. Eneste er at det mangler noe uten ansikt
til ansikt-kommunikasjon.

Gruppe 11
Fungerer greit med veiledning i mindre grupper og 1 til 1 på
Zoom ol. For større grupper er det vanskelig å få til aktivitet.
Mulighet til å nå �ere, over større områder. Presentasjoner
fungerer bra i denne sammenheng. Der det ikke nødvendigvis
skal være interaksjon.

Gruppe 10
hele livet på zoom

For noen ikke en stor forandring (HVL), hadde mange online
møter før pga delt campus

møter/veiledning mer slittsom

 vanskelig å vite om folk på møte å "på", delta på møte

viktig med pauser

Venner oss alle til denne type møteformer, kan påvirke
framtidige møteformer (mindre reise, mindre stress..) 

Det er også lettere å droppe innom på �ere arrangementer
(tverrfaglig).

2. Hvordan fungerer kontakt,
oppfølging og kurs for ph.d.-
kandidater i det digitale rommet?

Gruppe 5
Arrangementer har gått som vanlig og fungerer bra digitalt. Den
digitale veiledningen fungerer også ganske bra, men det kan
være vanskelig å nå ut/fram til de som trenger oss. Antall
henvendelser har gått ned generelt. Oppfølging av kandidater



kan være avhengig av personlig kontakt. Det har imidlertid det
har vært mer aktivitet for eksempel når det gjelder innkjøp av e-
bøker.  rs funngerer også ,\men strukturen må være mye
strammere og forelesninger kortere med �ere pauser. kviss mm.

Gruppe 9:
Mange ph.d.-kandidatar har mykje undervisning i denne
perioden.
Utfordringar med dei som treng tilgang til fysiske arkiv.
EndNote-trøbbel - lar seg løyse via nett.
Mange skriv takk fordi dei får hjelp via nett.
Fagavhengig kor mykje hjelp ein treng. 
Ph.d.-kandidatar frå vanlegvis hjelp via digitale kanaler som e-
post 
Infrastruktur må vera på plass, som feks Zoom

Gruppe 8:
- Henvendelser på e-post som vanlig
- Veiledning fungerer godt på Zoom
- Bruke automatisk generert lenke til Zoom-møte
- Drop-in i Zoom ved bruk av venterom

Gruppe 13:
- lavere terskel for deltakelse på kurs --> språkgrensa ble
håndtert slik at alle kan spøre på språket de føles seg
komfortabelt med
- det komme rikke mange spørsmål fra PhD-studenter
/stipendiater via e-post og digitalt biblioteket --> det kan være
på grunn av at de kanskje vet ikke hva kan vi som bibliotekarer
hjelpe med; eller at de er på forskjellige nivåer og de som er nye
har stor terskel til å komme i kontakt

Gruppe 2:
-Har fungert ok.
-Digitale møter i Zoom som f.eks. Shut up and write kan være en
mulighet for å treffe PhD-kandidater - enklere enn hvis de sitter
i et fysisk rom. 
- Kontakt som før, på epost og telefon

Gruppe 1
individuell veiledning med enkelte PhDstudenter, blir intenst på
Zoom
Bra å kunne dele skjerm
Lettere å ta kontakt med kollegaer fra andre Campus enn før
fordi man jobber mer digitalt. Men også: Man ser mange (på
skjerm i møter), men snakker ikke med så mange
PhDstudenter som ikke kan samle inn data via intervju som
planlagt, kan nå starte med litteratursøk først

Gruppe 7

Mye kurs på skype og zoom allerede - lavere terskel for å være
med. Fungerer greit, men vanskelig å både undervise og følge
med på chat samtidig. Lurt å være �ere. Passer i kortere biter og
ikke fulle dager. Fungert �nt på feks zoom. Få henvendelser i
starten, men det har økt etterhvert. Kommet en del på e-post
mer enn andre digitale plattformer.

Gruppe 3
En i gruppen har hatt undervisning digitalt, og det har fungert
�nt. Kontakt og oppfølging fungerer �nt, men vi savner den
spontane kontakten og oppfølgingen som skjer i gangene mellom
kontorene.

Gruppe 10
mulig å gjennomføre enklere seminarer, shut up and write 

Mindre deltakelse far phd-kandidater, funker i prinsipp bra,
mindre interaksjon

Gruppe 11
Folk kommer igjen og igjen, men vanskelig å vite om vi når ut til
alle. Mange vet ikke helt hva de skal gjøre i situasjonen, og
interessen for kurs etc. har økt.

Gruppe 14
Erfaringer:
de får oppfølging og hjelp på samme måte som de andre fast
ansatte/ forskere.
Ekstra kurstilbyd til phder og godt samarbeid med fakultetet og
instituttetene.
Følger opp de henvendelsene som kommer inn.
Chat sesjon/funksjon som støtteapparat.

Gruppe 6
Positive erfaringer med kurs.
Digitale veiledninger fungerer som før. 
Vi må tenke framover og forberede hel eller delvis digital
undervisning til høsten. Krever trening å gjennomføre digitale
kurs samtidig som man styrer chat og annet. 
Ambisjonene for opplæring av phd-studenter må opprettholdes
selv om vi ikke kan møtes fysisk. Dette vil kreve innsats. 
NTNU bruker Blackboard collaborate mye.

Gruppe 4: fordel at vi kan samle phd på
tvers av institusjoner

3. Har du ideer som du vil dele
med dine kollegaer?



Gruppe 5
Når et arrangement er digitalt, kan vi invitere �ere enn til vanlig.
For eksempel ledelse, faglig ansatte som kan gi korte innspill
mv. 
Dele ressurser er viktig og bør ligge åpent. Søk & Skriv, PhD on
track mv kan være hjem for instruksjonsvideoer mv. 
Nordisk eller norsk plattform. Deling av �lmer. 
Unntaksbiblioteket og shut up & write, se gjerne 

Unntaksbiblioteket -
Universitetsbiblioteket
"Shut up & Write" med Akademisk
Skrivesenter finner du i HumSams rom.
GS er stengt, men du kan henge i vårt
virtuelle GS på Zoom! Åpningstider:
mandag - fredag: kl 10:00 - 14:00. Stengt helligdager. Venterommet:
Først kommer du til venterommet! Her må du kanskje vente litt før en
av våre hyggelige ansatte hjelper deg videre.

UIO

Gruppe 9:
Me heiv oss rundt og har fått gjort mykje, det kan vera verdifullt
å gå tilbake og vurdere kvalitet
Mykje av tidlegare produsert digitalt materiale kan gjenbrukast.
Sjå kva andre har gjort som inspirasjon, eller gjenbruk.
Tørre å legge ut eige materiale slik at andre kan sjå det.
Gjenbrukslisenser.
Ha Shut-and-Write på nett
Kan vera sosial på nett, avstand ingen hindring
Når me møter kandidatar på nett stiller me likt, vs når dei kjem
til oss på biblioteket

Gruppe 2:
- "Snike" seg med på digitale møter der stipendiatene er. Nå er
det alltid plass til oss!
- Være mer aktive på chat (f.eks. på Teams).
- Teste ut ulike verktøy nå og prøve å �nne det som fungerer
best for våre behov.
- Ta pauser fra den digitale arbeidshverdagen.

Gruppe 6
DIgitalt skrivepress - shut-up and write - Pomodoro

Det virtuelle bibliotek (unntaksbiblioteket) (NTNU).

UiT: Har tenkt å ha workshop før sommmeren for de som
underviser, hvor de skal jobbe med de ulike verktøyene og øve på
å ha undervisning for hverandre. Mål at alle som underviser skal
føle seg komfortable med situasjonen. 

Gruppe 13:

- det er bra å ha to som kjører kurs i Zoom/Skype: en som
foreleser, og en som moderator
- bruk chat mer enn "raise hand", men for mindre grupper er OK
å bruke mikrofon og vanlig Q&A
- bruk breakout rooms (i Zoom)

Gruppe 8
- Bruk av chat aktiviserer deltakerne mer enn i fysisk
undervisning
- Bruke co-host aktivt som chat-moderator og som skaper
dialog med foreleser
- Revudere lengden på sesjoner og vurdere halve
undervisningsdager, andre muligheter enn i fysiske klasserom
- Gruppearbeid er viktig på Zoom
- Bruke studentresponsverktøy, f.eks Kahoot, Mentimeter

Gruppe 11
Shut up and write for å legge til rette for å strukturere
hverdagen.
"Åpen dør" i Zoom i spesi�kke tidspunkt.
Presentasjoner/kaffesamlinger og likndende fungerer bra i
Zoom - bare for å møtes og få en faglig oppdatering.
Prosjektdating på Zoom - i break out rooms to og to: Trening på
å presentere prosjektet - du får 3 min. Den andre får stille
spørsmål i 2 min.

Gruppe 14
Undervisning: 
-Zoomvett i begynnelsen av hver sessjon
-�ipped classroom opplegg/elementer av det
-korte ned! 
-aktivere!
-påminne brukerne å ikke nøle med å kontakte oss
Ha faste møter med kolleger. = mental helse <3 Møter kan være
litt mer avslappet=kaffepause eller fredagspils
beveg deg husk på fysisk helse

Gruppe 1
Viktig å skape virtuelle møteplasser i denne tiden. Bedre å ha
synkron undervisning enn å lage videoer (asynkront). Kan skape
struktur i studentenes hverdag og forebygge ensomhet.
Markedsføring av kurs er alltid vanskelig, hvilke kanaler skal man
bruke? Studieveiledere, Fagansvarlig.
Kartlegge hvilke stipendiater som skal disputere nå i vår, og gå ut
direkte til dem.

Gruppe 7
- Send invitasjoner til digitale arrangement og kurs direkte til
phd-kanditatene via outlook.
- kalle det webinar og ikke kurs

https://www.ub.uio.no/bruk/digital-hjelp-fra-biblioteket/unntaksbiblioteket.html


※※※※※※

- samarbeide med andre fagmiljø enn de man kanskje arbeider
med til vanlig

Gruppe 3
Det menneskelige er veldig viktig, og bør være i fokus. VI må se
brukerne og forsøke å lese og plukke opp deres behov gjennom
skjermen. Det faglige bør nesten komme litt i bakgrunnen, selv

om dette også er viktig. Bruke denne (digitale) muligheten til å
nå ut til �est mulig. 

Gruppe 4: bruke menti
sjekke om det kunne være en ide med phd kurs på tvers av
institusjonene


