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Erfaringer fra digital 
gjennomføring av et 
obligatorisk ph.d.-emne

Sindre Andre Pedersen Ph.d. – Førstebibliotekar og 
fagansvarlig medisin, Bibliotek for medisin og helse, NTNU

Jan Ove Rein Cand. Scient. – Førstebibliotekar og fagansvarlig 
medisin, Bibliotek for medisin og helse, NTNU
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Bakgrunn
Basert på etterspørsel utvides og utvikles lokalt kurstilbudet 
innen forskningsstøtte innen tema som:

o Litteratursøking

o Referansehåndtering

o God siteringsskikk

o Akademisk skriving

o Open Access

o Synlighet som forsker

o Opphavsrett

Hvorfor er 
ikke dette 

obligatorisk?

Hvorfor har 
vi ikke lært 
dette før?
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Bakgrunn
2016: 
Poenggivende ph.d.-emne i regi av biblioteket 
etableres ved UIB – PHDOF903 Literature review 
and publishing for PhD students (5 stp.)

2018: 
UIT etablerer også et poenggivende ph.d.-emne i 
regi av biblioteket – Take control of your PhD 
journey (2 stp.)
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Bakgrunn

Oktober 2018

Dialogmøte m. prodekaner ved Fakultet for Medisin og 
Helsevitenskap v. NTNU
• Åpen vitenskap og opphavsrett ønskes integrert i 

SMED8005 – et obligatorisk ph.d.-emnet (3 stp.)

• Biblioteket skal i tillegg tilby et valgfritt ph.d.-emne: 
MH8000 – Litteraturgjennomgang og akademisk skriving 
(5 stp.)
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Bakgrunn

Vår 2020
• Biblioteket gjennomfører MH8000 (digitalt) for 

første gang med 22 deltagere

• Grunnet koronatiltak bes biblioteket om å 
undervise parallelt i en modifisert versjon av 
SMED8005 – et obligatoriske ph.d.-emne med ca. 
100 deltagere
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Bakgrunn

• Fakultetet ønsker SMED8005 og MH8000 
sammenslått

• Nytt emnet kalles SMED8007 – Vitenskapelig 
publisering og forskningsformidling (5 stp.)

• Emnet er obligatorisk og tilbys hvert semester 
av biblioteket

5

6



27/04/2021

4

7

Bakgrunn

SMED8007
• Forskningsformidling
• Litteratursøk
• Akademisk skriving
• God siteringspraksis
• Opphavsrett
• Open Science

Dekkes av biblioteket

Fullstendig emnebeskrivelse: https://www.ntnu.no/studier/emner/SMED8007

8

Bakgrunn

4 dager m. 
undervisning                    
& 3 online kurs

Arbeidskrav: 
Litteratursøk på 
selvvalgt tema

Arbeidskrav:
1.ste utkast 
litteraturoversikt 
på selvvalgt tema

Arbeidskrav: 
Fagfellevurdering 1.ste 
utkast litteraturoversikt

Hjemmeeksamen: 
Endelig utkast til 
litteraturoversikt
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Digital undervisning Høst 2020

Digital undervisning i Zoom m. fast lenke for hele samlingen

Studentaktivisering

Dedikert chat-vert Gruppearbeid i 
grupperom m. tilfeldig 
fordeling av deltagere

Quiz i Mentimeter/
Poll i Zoom

Flere korte 
workshoper i plenum

Fagfellevurdering 
av litteraturoversikt 

automatisert i 
Blackboard
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Ressursbruk

Høst 2020

• Totalt 7 personer involvert fra biblioteket

• Ca. 144 timeverk totalt per semester
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Digital undervisning Høst 2020

• Stort sett gode tilbakemeldinger på undervisningen til tross 
for digital form
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Studentevaluering

”Learned how to do a literature
search. Got to work with a 
topic of my own choice”

”Learned how to do a literature
search. Got to work with a 
topic of my own choice” ”This course was

very relevant to 
my phD

assigment”

”This course was
very relevant to 

my phD
assigment”

”God trening i litteratursøk og 
metodikk for å skrive 

fagfellevurdering og reviews” 

”God trening i litteratursøk og 
metodikk for å skrive 

fagfellevurdering og reviews” 

”I learned a lot 
that I can use 
in the future”

”I learned a lot 
that I can use 
in the future”
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Studentevaluering
”Vet ikke om jeg fikk så 

mye ut av gruppearbeidene 
siden de var digital”

”Vet ikke om jeg fikk så 
mye ut av gruppearbeidene 

siden de var digital”

”Assignments were bit 
heavy for 5 credit. 

However, they were 
good assignments”

”Assignments were bit 
heavy for 5 credit. 

However, they were 
good assignments”

The group exercise did not work 
very well, few interactions. Much 
better if it was not digital. Better 
to have small groups with 4 
persons maximum.

The group exercise did not work 
very well, few interactions. Much 
better if it was not digital. Better 
to have small groups with 4 
persons maximum.

Physical attendance (I know it 
was not possible this year, but 
it's highly preferrable) 

Physical attendance (I know it 
was not possible this year, but 
it's highly preferrable) 
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Forbedringer til vår 2021

Erfaringer fra høsten 2020
• Zoom viste seg som et godt verktøy for digital 

undervisning
• Informasjon til gruppearbeid må deles i chat før deltagere 

sendes ut i grupperom (breakout-rooms) 
• Faste grupper for gruppearbeidene
• Færre, men lengre workshop-økter i mindre grupper
• Workshop-økter med faste deltagere fra de faste gruppene 

og en veileder
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Tilbakemeldinger og inntrykk 2021

Hvordan gikk årets runde?

• Evalueringsskjema ikke sendt ut enda, men..

• Referansegruppen var spesielt fornøyd med de faste 
gruppene

• Utfordrende å sette opp forhåndsdefinerte grupper i Zoom
– Behov for manuell flytting av mange deltagere manuelt etter åpning 

av grupperom (operasjonen må gjentas neste dag)

• Inntrykk av at lengre workshoper med faste deltagere  
fungerte bedre
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Konklusjon

• Studentene virker tilfredse med digital undervisning

• Nedstengningen har gjort studentene mer bekvemme med 
digital undervisning

• Digital undervisning har gitt studenter utenfor studiestedet 
mulighet til å følge obligatoriske emner og derved unngå 
forsinkelser

• Oppgradering av digital kompetanse blant oss undervisere

• Faste grupper fremmer diskusjon og gir deltagerne en 
følelse av «fysisk deltagelse»
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TAKK FOR OSS:)

17


