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Gruppearbeid 2: Nettbasert skrivesamarbeid og
skriveveiledning
Har dere erfaring med nettbasert skrivesamarbeid og skriveveiledning for ph.d.-kandidater? Hva fungerer
bra, hva fungerer ikke?
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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.

1. Hvilke former for nettbasert
skrivesamarbeid og
skriveveiledning kjenner dere?

Gruppe 5
Studentskriveveilederne ved HVL har bookingsystem via
Facebook, studentene sender tekster på forhånd og avtaler
individuell veiledning på zoom.

Gruppe 2 + 11
- Samlingsbasert og ikke rettet mot stipendiatene
- Ikke opplagt for nettbasert i utgangspunkt
- Brukte Skype/Zoom imens

Gruppe 8
Zoom - veiledning
Teams - en til en fungerer bra, med deling av dokument

Gruppe 14: teams , one drive, chare drive
(UiO, i institusjonen)
one drive of�ce 365 google docs (NTNU) foreløpig i institusjon)

one drive som masterstudent selv

Gruppe 10
E-post, Teams, One drive, Canvas, Zoom, 
 

Gruppe 12
Skrivesamarbeid: 
Teams for internt bruk - ikke like tilgjengelig for alle. Enkelt,
chat blir automatisk lagret. 
Google docs. Fungerer bra med Zotero f eks.
Word -dok i Sharepoint

Veiledning: 
Zoom, Skype. Infocomp

Gruppe 13
PhDOn Track, Søk & Skriv, Ved NTNU: ressurser ved Senter for
akadem. skriving, Skrivepress v/NTNU (via zoom, starter
imorgen). Shut up & Write ved UBBHF, samskriving på
GoogleDocs, Teams, Of�ce 365, andre ulike verktøy
Skype for veiledning. 
NMBUs Writing Resource Portal, Youtube-kanal fra Gjøvik, 

Gruppe 9
- Kommentere på tekst i Google Docs og Word
- Videofeedback på tekst
- Samskriving
- Shut up and Write på Zoom

Gruppe 7
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UiO har Shut up and write i virtuelt rom (Unntaksbiblioteket ved
UiO), HVL begynner med dette i morgen. Skrivesenterveiledning
med mentorer i zoom eller chat. Skrivesenteret ved UiO hadde
tidligere ikke digital veiledning, det har fungert bedre enn
ventet. Studenter kan sende utkast på forhånd med "bestilling"
på hva de ønsker å jobbe med. Ellers lite erfaring i gruppa. 

Gruppe 4
Canvas-verktøy for å dele inn studenter i grupper hvor de kan
kommentere hverandres utkast (Brukes ved UiB). Ellers
samskriving i Google Docs, "hypothes.is" - verktøy for
annotering av web-tekster.
- Kjenner til peer-tilbakemeldinger gitt live / eller som
innspilling istedenfor å skriftlig. Skal kunne lede til mer grundige
tilbakemeldinger. 
- Moops (massively online open papers)

Gruppe 3
- Faculty 1000
- Teams
- Canvas
- Overleaf (gratis opptil 10 pers.) 
- google docs
- of�ce 365  
- Bio write (nettbasert)

Gruppe 6
Mest erfaring med Google docs, syns det fungerer bedre enn
365.

Noe erfaring med Canvas medveiledningsverktøy.

2. Har dere tips for hvordan
nettbasert skrivesamarbeid og
skriveveiledning kan brukes i
ph.d.-støtte?

Gruppe 2 + 11
- Det kan fungere med skrivegrupper/også på nett
- Synliggjøre tilbud

Gruppe 4
Anbefaler peer-verktøy i canvas. 
hypothesis.is kan brukes til å annotere kildene som brukes, blir
en synlig diskusjon for å lese og kommentere f.eks. deler av PhD
on Track eller annet pensum. 

Gruppe 13
Shut up & Write fungerte bra online
Tettere samarbeid mellom ulike aktører som gir PhD-støtte.
NTNU med.bibl. jobber med et poenggivende kurs (poeng er
viktig for studenter!). Bibliotekarer kan være tilgjengelig på zoom
i andres kurs. 
Henvisningssjekken på juss, UBO og unntaksbiblioteket = 2 timer
online-møter med 3 bibliotekar for all slags spørsmål (zoom,
ulike rom brukeren henvises til). Tilsvarende tilbud ved NTNU.
Bedre enn chat fordi likner mer på fysisk møte med ansikt og
rom.

Gruppe 7
Enkle påmeldingsverktøy og kommunikasjonskanaler som
simplybookme er viktig for å kunne. Facebook? Kanskje.

Gruppe 9
- Shut up and Write på Zoom
- Digitalt skrivesenter
- Anbefale ulike digitale ressurser (eks. PhD on Track)
- Teams

Gruppe 8
Peer review i break out rooms i Zoom - det trengs litt god tid
Kombinasjon av muntlig og skriftlig tilbakemelding fungerer bra
Bruke phdontrack som støtteverktøy i veiledning og
undervisning, og minne phdene om denne

Gruppe 14:

   når phd studenten er phd- kandidat/forsker- så kan de det! og
det er viktig at det er i samarbeid med instituttene/faglig
veileder

kommentarer i word, padletts, referansehåndtering,
datahåndtering, one drive of�ce 365 ,endnote, 

Gruppe 12
Zoom med skjermdeling

Gruppe 10
Shut up and Write spesielt mot PhD-studenter med små
foredrag om viktige temaer for dem, ensom ting å srkive som
PhDstudent, sjeldent samskriving, bruke PhD on Track, Elsevier
sin "Researcher Academy", sjeldent spørsmål om å lese gjennom
en tekst



※※※※※※

Gruppe 1:
-Zoom/Teams/Skype with a focal topic: screen sharing 1-on-1
- Group feedback can be challenging, 1-on-1 can be more
focused. (Ex. Writing Centre consultation)
- Writer's Diet Test: English online program to assess 'clarity' of
writing
-Collaborative �le editing (Ex. Google Docs) for real time group
editing/commenting. Less CPU intensive, people can review in
their own time.

Gruppe 6

Motivere studentene ved å vise til store læringseffekten av å gi
tilbakemelding.

Aktivt lytte til andre når de leser opp sin tekst, og "samle" gode
ord og begreper de kan bruke for å forbedre sin egen tekst.

Gruppe 3
- gjøre studentene bevisst på det / markedsføre. Ikke bare
studenter men også veiledere
- Sikre kunnskapsoverføring
- Mulighet til å kommentere andre sine tekster

Gruppe 5

Behov for individuell veiledning både ved prosjektstart og
publiseringsnivå
Biblioteket er plutselig mer tilgjengelig
Skriveverksted/shut up and write har blitt digitalt
Skrivegrupper: møtes elektronisk 3-5 personer på zoom/teams,
veiledning av hverandre? Dialog rundt det å skrive en større
tekst.


