
Undervisning på Skype
for PhD-kandidater og 
forskere ved HVL
Et overblikk



Temaer vi har undervist om

September

Januar

Mars

Defining, discovering and staying abreast in your research field

Literature search – what you need to know

Reference managers and what they can do for you

Source evaluation

Publishing Research Data: An introduction

Cristin, researcher profiles and digital visibility

Academic writing for researchers – I & II

Planning publication and practical open access



Praktisk om gjennomføring

• Kalenderinvitasjon via e-post i Outlook + kunngjøring på intranett (Vestibylen)

• Skype for business

• 30 – 45 minutters økter, evt. med innlagt pause

• Mest presentasjoner, kombinert med noe live demonstrasjon av nettsider, verktøy

• Sender ut presentasjon i for- eller etterkant

• Er som regel flere – trygghet i at kolleger fanger opp eventuelle spørsmål, feilmeldinger etc.



Hva vi tenkte før intervjuene om...

...det som er bra:

Bedre oppmøte enn vi har hatt på 

klasseromsundervisning

Samme opplegg på tvers av campus og fag

Lav terskel for å delta

En god måte å presentere bibliotekets tilbud og 

tjenester

...og det som kunne vært bedre:

Fare for at vi ikke når alle med invitasjoner

Slitsomt å «snakke til seg selv»

Passiviserende for tilhørerne

Det sosiale aspektet blir svekket

Bildekvaliteten er sånn passe og det er noen 

tekniske utfordringer



Snurr film (13:21)

(tatt opp på hjemmekontor,
med Skype for business)

https://pixabay.com/no/illustrations/filmrull-filmen-filmstripe-4118409/

https://pixabay.com/no/illustrations/filmrull-filmen-filmstripe-4118409/


Etter intervjuene tenker vi at...

...vi kan fortsette med:

Å sende invitasjoner på e-post

Ulike typer kurs, både verktøy og danning

Korte sesjoner

Dele presentasjoner

...vi vil jobbe med å bedre/endre:

Merkevarebygging

Markedsføringen av kursene

Oppfølging av kursene

Tiltak for å aktivisere mer

Kombinere med asynkron undervisning

Hyppigere frekvens på undervisningen

Plattform – bytte til Zoom eller Teams?



Vi er fra Høgskulen på Vestlandet, 
Bibliotekets Eining for forskingsstøtte

Sondre Strandskog Arnesen Kåre Johan Mjør

Universitetsbibliotekar Bergen Førstebibliotekar Stord

Eli Heldaas Seland

Førstebibliotekar Bergen

https://www.hvl.no/bibliotek/forskningstenester/
https://blogg.hvl.no/bibl/

https://www.hvl.no/bibliotek/forskningstenester/
https://blogg.hvl.no/bibl/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

