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Målgruppen

• Studentens situasjon
– Mellom forskerrollen og studentrollen
– Individuelle løp: ulike steder i prosessen
– Mellom to stoler

• Våre eksempler illustrerer blant annet 
utfordringer i å tenke inn studentens 
situasjon



«Introduksjon for nye forskere»

• Fast tilbud til alle nye ph.d.-kandidater 
ved Juridisk bibliotek

• Flere fagmiljøer ved UiO har etablert en 
rutine for treff med fagreferenten når man 
starter opp som stipendiat.

Jeanie Mackinder, CC BY 2.0



Ph.d.-programmets oppstartseminar, HF

Biblioteket er fast innslag på 
seminaret. Nytt i 2017 var at 
kandidatene

• skrev en «bibliotekbiografi» i forkant.
• delte erfaringer med søkestrategier og 

ressurser i grupper
• fikk først deretter tilbud om påmelding i 

litteratursøkekurs

© UiO/Anders Lien 



Bibliotekdag for ph.d.-kandidater

Tilbud med ulike moduler. Prøvd ut 
for første gang i 2016 med ph.d.-
kandidatene fra SV-fakultetet

• Introduksjon til biblioteket
• Avanserte funksjoner i databasene
• Lunsj med fagreferentene
• EndNote
• Open science

By Mahlum [Public domain], via Wikimedia Commons



Realfagsbibliotekets Ph.D.-day

Motivasjon, inspirasjon og 
formidling med bl.a.
• Foredrag
• Poster-konkurranse

Arrangeres i Samarbeid med 
• Realfagsbiblioteket
• Mat-Nat fakultetet
• UiOdoc

© UiO/Ola Sæther 



Synlighet

Kurs i hvordan man skal gjøre 
forskningen sin synlig på nett blir 
gitt på flere av 
avdelingsbibliotekene. 

Åpent også for etablerte forskere.

Kramer, Bianca; Bosman, Jeroen (2015): 101 Innovations in Scholarly
Communication - the Changing Research Workflow
http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1286826



Etikk

• Biblioteket er fast innslag på HFs 
kurs i etikk med en presentasjon om 
plagiering og akademisk redelighet 

• Realfagsbiblioteket deltar i ulike kurs 
med bidrag om etikk og Open Acces, 
forfatterskap og forskningsdata mm.

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Home



Software Carpentry / Data Capentry

• Både generelle kurs og kurs for 
enkeltfag

• Ph.d.-kandidater (og andre) lærer
å håndtere filer og data effektivt

• Bruk av åpen programvare og
delingsverktøy, “peer learning”

• Pedagogikken er rettet inn mot å 
fremme delingskultur

Foto: Fredrik Juell



Tverrfaglighet

• Forskerskolen ATTR 
(Authoritative Texts and Their 
Reception)

• Seminar i tverrfaglige innsikter
og utfordringer

• Academic skills (UB i Oslo og i
Bergen)

Colourbox.no



Avslutning

Utfordringer
• Kamp om plassen
• Tidsgevinster
• Langsiktig samarbeid
• Tverrfaglig samarbeid

Strategier: 
• Fylle «tomrommet» mellom 

stolene:  arenaer, teknologi, 
kilder og 
informasjonspraksiser  

• Lette undervisningsbyrden 
for veiledere/faglærere

• Samarbeid
• Fleksibilitet: målgruppens 

situasjon


