
padlet.com/henninggustafhansen/workshop

Gruppearbeid 4: Åpne læringsressurser i åpne
forskningsdata
Lag ei grovskisse for ei 2-timers introduserende undervisningsøkt på forskningsdatahåndtering
(disiplinspesi�kk eller tverrfaglig), som utelukkende skal foregå på nett. Formuler et kort og konsist svar på
minst tre av følgende fem punkter:
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1. Temaer som bør dekkes

Gruppe x
Svar....

Gruppe 4
lisenser og copyright/opphavsrett
FAIR-prinsipp: �lorganisering,klassifesering, metadata, osv.
sensitive/persondata og personvern
fordeler med open data - engasjement med forskere
kontaktpunktene på universitetene/nasjonalt/internasjonalt

Gruppe 1:
fair-prinsipp
lisenser
copyright
sensitive data
avklaring av prisippene
hva skal være åpent 
publisering
dmp

Gruppe 12
•Introduksjon til åpen forskning og datahåndtering
•UiO politikk, NFR og EU krav
•Datahåndteringsplaner
•Organisering av data
•Personvern
•Klassi�kasjon av og lagring av data
•Arkivering av data
•Discovery
Behov for tilpasning avhengig av gruppe - eks. master, phd,
forsker m.�

Gruppe 5
Isbryter: hva er forskningsdata? er det forskningsdata i
humaniora?
Hvorfor så mye fokus på det nå: open science og delingskultur
generelt
ikke stjeling men deling det du bygger dine artikler på
re�eksjon mer enn å gi svar
hvor og hvordan man kan dele
metadata
lisenser: mulige fallguver
særlig viktig for sensitive data

2. Ønsket funksjonalitet på
møteplattform

Gruppe 4
Integrering av platformer/interoperability
sømløst �ytt mellom systemer
det skal være lettvint og rask å ta i bruk

Gruppe 13
platform må tillate åpen tilgang for alle

3. Mulige forberedelsesoppgaver
for deltakerne

Grupp x
Svar....

Gruppe 10
- kva er hovudutfordringa med å dele mitt datasett? (kort svar)
- førebu eit datasett som du kan arbeide med undervegs i kurset
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Gruppe 1
hva gjelder på din institusjon/fagmiljø
hvilke arkiv etc
er det påkrevet dmp

Gruppe 5
hvorfor viktig? hva kan dine data brukes til? ved god planlegging
blir det lettere å dele mot slutten

Gruppe 4
ha med utkast på sin egne data eller få datasett som likner på
den de skal samle inn selv

Gruppe 12
- Be deltakere om å preppe egne data, mapper og �ler etc. Slik 
man kan gå inn i det praktiske. 
- Hvis man bruker programmer og plattformer - at disse lastes
ned i forkant.
- Se på etiske dilemma i forkant? Diskusjon i kurset.

4. Fremgangsmåte for utvikling
vs. gjenbruk av
undervisningsressurser

Gruppe 11
- �nt å gjenbruke, men pass på hvor god kvalitet det er på
eksisterende materiale, hvor oppdatert det er
- �nt med en kombinasjon: at man bygger på andres materiale på
egen plattform

Gruppe 13
bruk eksisterende fra Koronatiden

Gruppe 9
- Hospitering, læra av andre gjennom å vera tilstades.
- Ressursbank: �lmar, ... (god kvalitet)
- Deling av læringsmateriale handlar både om å konkret bruka
det andre har laga, og å �nna inspirasjon i delt materiale - som
middel til å utvikla eige materiale. - Må ha gode metadata, som
gjer det lett å orientera seg i materialet. 
- opnar opp for å sjå på seg sjølv som del av eit større (nasjonalt)
miljø, skapar breidde, høg kompetanse på ulike felt. (Crowd-
sourcing) > sikrar kvaliteten.  

Gruppe 3
Tilpasse de ulike plattformene, slik at forskjellige data støttes,
som musikk, �lm, video osv - dataene som lages av perfomances.
(Nå er det fokusert på kvanitative data) 

Gruppe 12
Eksempler må tilpasses fag, så noe justering er nødvendig.
Trenger kontekstinformasjom om opprinnelig kurs - for å forstå
hvordan en ev. må tilpasse. Gjerne også info. om
tilbakemeldinger etc.

Grupp 10
Arbeidsdeling! Felles portal for kurs

5. Tanker rundt samarbeid
innad/på tvers av institusjoner

Gruppe 3
Færre og færre folk i bibliotekene, så samarbeid blir viktig,
lokalt, bibliotek og institusjon, nasjonalt
Utnytte kompetanse de forskjellige stedene

Gruppe 8
Mange tema er generelle og derfor bør vi gjøre ressurser
tilgjengelige for hverandre, men kan dele opp slik at om det er
noe som er lokalt tilpasset så kan man ta med det man har behov
for.
Må kanskje løfte spørsmålet om deling til et høyere nivå. Bør
være "default" at man skal dele, og om man ikke skal bør det være
en god grunn for det.

Gruppe 7
Identi�ser behovet - Sondere terrænet før man �nner opp
kruttet på nytt - undersøk om andre har gjort noe tilsvarende.

Gruppe 13
-dele kurs med alle, åpner kurs
-systematisere arbeidet om alle aktiviteter rundtom -
METADATA om kurs er essentielt for gjen�nning!
- felles platform/"sted" der slike kurs samles (ikke nødvendig å
spørre )
-�nnes alt en felles plaform for læringsressurser? "UNIT-deler"?
CRISTIN-møte?
- OBS! klart ansvar for oppdatering



※※※※※※

Gruppe 11
- det er nå mange institusjoner i Norge som har egne kurs, men
vi burde hatt mer utstrakt samarbeid på tvers
- kan RDA Norge være et bra utgangspunkt/koordinator når det
gjelder samarbeid mellom institusjoner?
- det er spredning på kompetansen og vanskelig å holde seg
oppdatert over tid. kunne vært �nt med regelmessig nasjonal
oppdatering av kunnskaper i form av bootcamp, seminarer, f.eks
utvide nettverksseminaret? også bygge på med spesi�sering i
forskjellige felt.

- en kjernegruppe fra forskjellige instit-er som kan følge med på
oppdateringer?
- "låne" undervisere til andre instit-er?

Gruppe 5
Forskningsrådet vil bidra til opplæring av institusjonen
deling bra, noen har kommet lenger enn andre


