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Aktiv læring i ph.d.-kurs

• Spesialisering og tverrfaglighet fører til behov for individuelle, skreddersydde svar

• Store forskjell mellom ph.d.-prosjektene (arbeidsmåter, metoder,
avhandlingssjanger etc.)

• Heterogent kunnskapsnivå

• Utfordringen er transfer fra generelle råd til individuelle prosjekt

→Fra instruksjon i verktøy og metoder til refleksjon over akademisk praksis



Forutsetninger for interaktivitet og samarbeid i digitale kurs

Rammebetingelser:

• Hvor mye tid har vi?

• Hvor mange deltakere?

• Hvem er deltakerne?

• Hva er deltakerne vant til?

• Hva er kursets tema?

Gjennomføring:

• Kontakt til deltakerne før kurset?

• Hvordan blir forventninger til
deltakerne kommunisert? 

• Startfase (presentasjonsrunde, 
kameratest etc.)

• Kjøreregler (mikrofon, chat, raise 
hand?)



Hvordan styrke interaktivitet i kurset?

• Impulser

Nå følger en interaktiv kursdel: 

På tide å fikse frisyren og sette bort vinglasset, 

fordi jeg skal nå slå på alle kameraene deres!



Didaktiske impulser

• Oppgaver, cases, meningsmålinger
som utgangspunkt for videre diskusjon

• Eksempel polls:
• etisk dilemma

• spørsmål om arbeidspraksis

• spørsmål om vurdering



Hvordan styrke interaktivitet i kurset?

Arbeidsformer

▪ Samarbeid: Læringsplattform (Blackboard, Canvas etc.) 



Day 1 (26.11., 9.00-15.00) 

Literature Search and Reviewing Literature

Day 2 (27.11., 9.00-15.00) 

Introduction to EndNote 

Day 3 (28.11., 9.00-15.00) 

Writing Process and Workflow Issues

2 Weeks of Workshop

Day 4 (18.12., 9.00-15.00) 

Publishing and Networking 

PHDOF903: Literature Review and Publishing for PhD Students

2 weeks of workshop:

• Individual work on Literature review
• Peer-to-peer reviewing on Mitt UiB
• By appointment:

Individual Tutorials with the Academic 
Librarians at the University of Bergen Library 
• Introduction to Specialist Databases
• Writing in the Disciplines: Specific 

Standards of Referencing, Genre of 
Thesis, Workflow,...

• Meet the Academic Librarian of your 
Subject



Hvordan styrke interaktivitet i kurset?

Arbeidsformer

▪ Samarbeid: Læringsplattform (Blackboard, Canvas etc.) 

▪Gruppearbeid: Grupperom (breakout rooms)

➢Fokus på arbeidsresultat



Erfaringer fra digitalt gruppearbeid

• Faste grupper: det nærmeste man kommer til fysiske arbeidsgrupper
• Lengre workshops
• Shut-up-and-Write i tilknytning til kurs
• Omvendt breakout rooms (istedenfor konstruert gruppearbeidsoppgave)
• «demokratiske tilnærminger» - deltakerne blir tidlig inkludert i temavalg
• «Bring your own breakout room»

• Joiners, sleepers, runners
• Arbeidsoppgaven
• Kjøreregler
• Padlet, whiteboard, word
• Fokus på arbeidsresultater



Workshop: Veien videre for nettverket



Bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte 2017-2022

• 5 nettverksseminarer

• E-post-liste

• Egen nettside

• PhD on Track

• Nettverksseminar 2022

https://www.phdontrack.net/nettverk/

https://www.phdontrack.net/nettverk/


Workshop: Veien videre for nettverket

Hva ønsker dere fra Bibliotekenes nettverket for ph.d.-støtte?

1. Erfaringsutveksling i gruppen

2. Formulere mål for veien videre

3. Hvordan kan vi oppnå målene?

OPPGAVE:



Oppgave

• Presenter dere for hverandre i starten av gruppearbeidet.

• En person i gruppen (den som hadde bursdag sist) er referent for gruppen.

• Dere kan enten bruke Whiteboard i zoom eller et Word-dokument (referent 
deler skjerm).

• Etter gruppearbeidet sendes arbeidsresultat til arrangement@phdontrack.net. 

• Resultatene blir publisert på nettverkssiden.
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