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Innledning

• Om oss
• Helene N. Andreassen 

(lingvistikk, m.m.)

• Henning Hansen (bokhistorie, 
m.m.)

• Leif Longva (økonomi)

• Noortje Dijkstra (geologi)

• (nettbasert) undervisning for 
studenter, stipendiater og 
ansatte



• RDM-undervisningen ved UiT

• «alle hjelper til» 
(undervisningsansvaret ambulerer) 

• Tverrfaglighet (både hos deltakere og 
lærere) 

• Kollegaveiledning 

• Revidering

• Skype/Zoom

• RDM-undervisningserfaring (& erfaring 
med nettbasert undervisning) →
DocEnhance

Forskningsdatahåndtering (RDM)

The University of California, Santa Cruz, Data Management 
LibGuide, Research Data Management Lifecycle. 
http://guides.library.ucsc.edu/datamanagement

http://guides.library.ucsc.edu/datamanagement




• Mål: styrke stipendiaters mulighet på arbeidsmarkedet via 
Transferable skills

• Tre kurser: 
• Career management & Entrepreneurship

• Supervision

• Data stewardship

• Tidsplan: pilotrunder 2021 og 2022. Ferdigstilt desember 2022

• Pilotinstitusjoner Karlstads universitet og University of
Chemistry and Technology, Prague

• Plattform: Moodle (https://phdhub.eu/)

• Krever sitt...

DocEnhance

https://phdhub.eu/


Modul 1: Selvgående onlinekurs 
(DocEnhance plattform)

Modul 2: Gruppeøvelser (lokal tilpassing)

Modul 3: Praksis hos partnerinstitusjoner 
(non-academic setting)

Data Stewardship-kurset



Data Stewardship: Modul 1
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Data Stewardship: Modul 1



• Seks tretimerslange tematiske sesjoner.

• Forventede forkunnskaper: modul 1.

• Deltakeraktivitet i fokus.

• Lærer(team) for organisering og støtte i diskusjoner.

• Fleksibilitet i valg av sesjoner, aktiviteter, eksempler.
• Ulik tid til rådighet.

• Ulike deltakergrupper (fag, erfarenhet).

• Ulike ønsker med tanke på innhold.

Data Stewardship: Modul 2

Overordnet lærerguide for modul 2
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Oversikt over sesjonen

Lærerguide for sesjonen

Forberedelsesoppgaver

Oppgavetekster inkl. ev hjelpemidler 
og fasit/diskusjonsguide

Data Stewardship: Modul 2



Undervisningsressurser: Åpenhet og gjenbrukbarhet

Tekniske aspekter

Tilgjengelighet: Åpen 
plattform, universell 

utforming

Søkbar/gjenfinnbar

Metadata på f.eks. type 
ressurs, tema, nivå

Pedagogiske aspekter

Lærerveiledning:
Formål med ressursen, 

tydelige instruksjoner for 
tenkt bruk.

Juridiske aspekter

Lisens for gjenbruk



• Tilbakemeldinger på versjon 1: Tydeligere veiledning 
til læreren nødvendig.

• Lærerveiledning på sesjonsnivå.
• Bidra til å sikre kvalitet på undervisningen.
• Bidra til å heve lærerens RDM-kompetanse.
• Bidra til at læreren tar eierskap til innholdet.

Lærerveiledningen: En nøkkel
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• Andre lærere skal gjøre den konkrete 
undervisningsjobben. 

• Hva kan vi som kursutviklere påvirke? 
• Hva ønsker vi å påvirke? 

«One size does not fit all»

Lærerveiledningen: En balansegang



• Data Stewardship ikke et statisk kurs.

• Feltet utvikler seg raskt → jevnlig vedlikehold.

• Fleksibilitet og lokal tilpasning, raus gjenbrukslisens.

Jobben er ikke ferdig!



• Utviklingsprosjekt fra A til Å. 

• Opprinnelig plan

• Mappe RDM-kunnskap på DocEnhance-konseptet

• Jobbe med ulike undervisningsmetoder (online-kurs vs. seminaroppgaver)

• Dialog med interne og eksterne samarbeidspartnere

Oppsummering om prosessen



• Det krever relativt mye å lage et gjenbrukbart undervisningsopplegg.

• Mer informasjon til kollegaer som har bidratt med undervisning i modul 1.

• Formål, målgruppe.

• Mer dokumentasjon i form av guider og fasiter for lærere i modul 2.

• Alle skal kunne bruke ressursene uten å måtte kontakte oss.

• Mer kvalitetssikring: Stå for det som publiseres, innholdet må ha en viss holdbarhet. 

• Mindre rom for «La oss teste det ut» og «Ups, det må vi huske på neste gang!».

Konklusjon



• Åpenhet som middel og mål
• De endelige ressursene skal være åpent tilgjengelig.

• Ressursene under arbeid har vært tilgjengelige for flere parter:

• Testing

• Evaluering

• Diskusjon

• Egen erfaring
• Ved å tenke gjenbrukbarhet & gjennomføre evalueringer og tester, har vi vært tvunget til å reflektere i 

større grad rundt formål og gjennomføring av undervisningen → Bevisst forhold til alle elementer i 
opplegget.

• Interne diskusjoner rundt undervisningsopplegg bør utføres i større grad, uavhengig av om ressursen 
skal publiseres eller ikke. 

Konklusjon
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