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Om dokumentet:
Fakultetsledelsen v/ Cathrine Theodorsen har etterspurt en rapport fra Akademisk skrivesenter.
Dokumentet er ment å gi fakultetet innblikk i det arbeidet som er nedlagt i Akademisk skrivesenter,
redegjøre for våre arbeidsoppgaver, hva vi har oppnådd så langt, videre visjoner for senteret,
utfordringer og behovet for videreførelse av ressurser ved senteret.
Skrivesenteret er bygget omkring følgende målsettinger:


Bidra til å øke studentenes akademiske skrive- og forskningskompetanse.



Bidra til å implementere kvalifikasjonsrammeverkets beskrivelser av progresjon i
skriveferdigheter.



Bidra til å minke frafall og øke gjennomstrømmingen ved universitetet.

1. Innledning og bakgrunn
Ved høgskole og universitet må alle studenter levere inn skriftlige oppgaver av ulikt format og
omfang. I følge det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning (NKR2009)1 som ble
fastsatt i 2009, skal en student etter endt bachelorutdanning skriftlig kunne formidle sentralt fagstoff
som teorier, problemstillinger og løsninger. Studenten skal i tillegg kunne finne, vurdere og henvise
til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling (NKR2009:2225, 46).
Akademisk skrivesenter ved HSL har til hensikt å hjelpe og veilede studenter til å bli bedre i å
uttrykke seg skriftlig og til å formidle fagstoff og egen kritisk tenkning. Det er vår overbevisning at
dette er sentralt både for å lykkes med studiene, men også i arbeidslivet studentene senere skal delta
i. NIFUs rapport Studieforberedt etter studieforberedende? Overgangen mellom studieforberedende
utdanningsprogram og høyere utdanning belyst gjennom gruppesamtaler med lærere, studenter og
elever2 (2015) understreker at studenter som kommer direkte fra videregående skole til universitet
eller høyskole ikke er tilstrekkelig forberedt eller kompetente når det kommer til akademisk skriving
til tross for at dette er noe det også fokuseres på i VGS.
Stortingsmelding 16: Kultur for kvalitet i høyere utdanning (2016-2017) poengterer at kritisk
tenkning og selvstendighet tillæres blant annet gjennom tilbakemeldinger, og at tilbakemeldinger og
vurdering er viktig for «å fremme læring og opprettholde studentenes motivasjon.» Imidlertid

1
2

https://www.regjeringen.no/contentassets/e579f913fa1d45c2bf2219afc726670b/nkr.pdf
https://www.nifu.no/publications/1286780/
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kommer det frem at «[t]ross Kvalitetsreformens økte vektlegging av tilbakemelding og veiledning er
det dette studentene er minst tilfredse med.»3 Skrivesenteret har til hensikt å både veilede studentene
til å bli sterkere skribenter og å gi dem mer utfyllende tilbakemeldinger når det gjelder det
skrivetekniske enn det faglærerne har kapasitet til. Videre ønsker skrivesenteret å være et organ som
er oppdatert på forskningsfeltet akademisk skrivepedagogikk og trenet i å gi veiledning og
tilbakemeldinger på akademisk skriving i større grad enn faglærerne ved de ulike disiplinene er (jf.
uttalelse fra Holger Pötzsch, vedlegg 4). Med Akademisk skrivesenter som et supplerende
veiledningstilbud til HSL-studentene vil faglærerne kunne fokusere på de fagspesifikke aspektene
ved studentenes arbeid, mens studentene kan oppsøke skrivesenteret for veiledning knyttet til det
skrivetekniske.

3

https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.
pdf (s. 55)
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1.1 Filosofi
Vår filosofi ved Akademisk skrivesenter ved HSL er todelt og knyttet til 1) læring av fag gjennom
skriftlig formidling, og 2) at god skriftlig formuleringsevne er essensielt både for å lykkes med
studier og i senere arbeidsliv.
Akademisk skrivesenter ved HSL mener at dyblelæring oppnås best gjennom en prosessorientert
tilnærming til egen kunnskapstilegnelse og til utvikling av kritisk tenkning. Videre mener vi at
tilegnelse av fag går hånd i hånd med formidling av fag, det vil si at studenten lærer faget sitt best
ved å selv sette ord på fagstoff gjennom egen skriftlig formidling. Gjennom prosessbasert skriving
der studenten stadig bearbeider tekst, presisjon, klarspråk, argumentasjon og innhold, oppnår
studenten en hermeneutisk tilnærming til læring, forståelse og kunnskapstilegnelse. Dette forutsetter
et kognitivt perspektiv på læring, der studenten relaterer nytt materiale og nye ferdigheter til allerede
eksisterende (for)kunnskap. Gjennom skriveprosessen oppnår studenten på denne måten to ting:
dybdelæring og skrivetrening.

For å kunne formidle fagstoff på en forståelig måte må en både selv forstå materialet som skal
formidles og en må ha evnen til å skrive godt. Det er skrivesenterets overbevisning at alle kan lære å
skrive godt gjennom nok trening. Men det er også vår overbevisning at det ikke er noe som heter god
skriving – bare god omskriving. Det er dette som ligger til grunn for vår idé om at studentene ved å
kunne oppsøke Akademisk skrivesenter gjennom hele studieløpet skal ha muligheten til å motta
veiledning og tilbakemeldinger på tekstutkast for på den måten å kunne utvikle seg konstruktivt som
skriver gjennom hele studieløpet. I møtet med skrivementoren, som selv er nær studenten i alder og
sted i studieløpet, får studenten anledning til å identifisere styrker og svakheter ved egen tekst og
formidlingsevne, til å videreutvikle styrkene og forbedre eller avlære seg svakhetene.

Evnen til å uttrykke seg godt skriftlig er sentral for å lykkes med studiene. Dersom studenten ikke
har evne til å gjøre seg forstått og til å demonstrere at hun/han selv har forstått fagstoffet som skal
formidles, vil dette ha konsekvenser for studiene i form av karakterer. For en eventuell videre
karriere i akademia vil det ha konsekvenser for muligheten til å lykkes med senere publikasjoner og
eventuelle søknader om forskningsfinansiering. Bare en brøkdel av dem som gjennomfører høyere
utdanning vil imidlertid ha en karriere innenfor akademia. Men også for å lykkes på arbeidsmarkedet
er evnen til å kunne formulere seg godt, klart og presist helt essensiell – for å lykkes med
jobbsøknader, for kommunikasjon i arbeidsmarkedet, for formidling og rapportering av arbeid, og
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for å bli tatt alvorlig som en seriøs aktør på markedet. Ikke minst innen de humanistiske og
samfunnsvitenskapelige fagene er nettopp tekst og arbeid med skriving og tekst noe som
kjennetegner disiplinene og den type arbeid et flertall av studentene senere vil beskjeftige seg med.
Lærerstudentene skal senere lære bort skriftlig formidling til fremtidige studenter og arbeidstakere.
Barnehagepedagoger skal kommunisere med foreldre og offentlige instanser gjennom brev og
rapporter i liket med ansatte i offentlig forvaltning som skal kommunisere med sine nettverk.
Musikere og kunstnere skal skrive overbevisende søknader om finansiering til sine prosjekter osv.
Det er skrivesenterets overbevisning at alle studentene som utdannes ved HSL vil ha stor nytte av å
kunne formidle sitt fag og av å funne kommunisere godt skriftlig for å lykkes med studiene og senere
i arbeidslivet uavhengig av hvilke disipliner de tilhører. Akademisk skrivesenter ved HSL kan møte
studentene på andre premisser enn faglærerne ved de ulike studieprogrammene, gi dem muligheten
til å komme flere ganger med nye bearbeidelser av tekst og gi dem individuell oppfølging i skriving
som et supplerende tilbud til den undervisningen og oppfølgingen de får gjennom sine
studieprogrammer. Slik bidrar skrivesenteret til å se studenten, til å gi mestringsfølelse, og følgelig
til høyere faglig nivå og økt trivsel.

1.2 Historie:
Skrivesenterets leder, Cathinka Dahl Hambro, har vært ansatt i 100% stilling siden september 2014
(først ansatt i 6 måneders engasjement, deretter fast ansatt siden 1. mars 2015). Dahl Hambro innehar
i utgangspunktet en stilling som universitetslektor i engelsk med ansvar for English Writing Centre,
der primære arbeidsoppgaver skulle være skriveveiledning for høyere grads studenter og ansatte som
skriver på engelsk, med særlig fokus på internasjonale masterstudenter på SESAM og CPS.
I samarbeid med prodekan for utdanning Cathrine Theodorsen opprettet Dahl Hambro HSLs
skriveverksted i september 2015 (senere omdøpt til Akademisk skrivesenter ved HSL). Dahl Hambro
har siden opprettelsen fungert som leder og koordinator av senteret. Akademisk skrivesenter ved
HSL ble startet som et pilotprosjekt for å hjelpe studenter på lavere grad med akademisk skriving.
Tanken var at masterstudenter skulle hjelpe bachelorstudenter og dermed dele erfaringer og utveksle
kunnskap. MA-studenter ved CPS Janine Tessem Strøm og Torhild Larsen Skillingstad ble rekruttert
som skrivementorer. Høsten 2015 hadde skrivesenteret åpent i to timer to dager i uken. Opplæring
ble gitt av Dahl Hambro, og i januar 2016 fikk senteret videre opplæring og faglig påfyll fra
Fullbright-stipendiat Bridget Draxler, leder for skrivesenteret ved St. Olav College, Minnesota. Hun
ga oss videre en innføring i den amerikanske modellen for skrivesentere og i filosofien som ligger til
grunn for disse. Allerede våren 2016 så vi behov for å utvide åpningstidene til fire timer to ganger i
uken på grunn av økt pågang fra studentene.
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Ved semesterstart høsten 2016 begynte Torhild Skillingstad i 100% engasjement i engelsk
ved skrivesenteret for å avlaste Dahl Hambro samt fortsette og supplere det eksisterende tilbudet på
norsk. Samtidig ble MA-student i pedagogikk Andreas Fagervik ansatt i Torhilds tidligere stilling
som skrivementor for lavere grads studenter på norsk, mens Tessem Strøm fortsatte i sin stilling.
Med denne utvidelsen fulgte også utvikling og gjennomføring av kveldskurs i akademisk skriving,
økt promotering av senteret, utvikling av nye nettsider, grafisk profil og en rekke ressursark for
akademisk skriving og samarbeid med Tromsdalen videregående skole. Høsten 2016 gikk senteret
også i dialog med UB angående et mulig samarbeid med dem (se punkt 5).
Våren 2017 flyttet Fagervik, Tessem Strøm og delvis Skillingstad sin virksomhet til det
såkalte glassrommet i 2. etasje på UB, der skrivesenteret ble tilbudt fast plass. Dette har blitt gjort
blant annet med tanke på å gjøre senteret mer synlig for studentene som allerede gjerne oppsøker UB
når de arbeider med oppgaver. Muligens grunnet denne flyttingen, men også som resultat av at
skrivesenteret har gjort en innsats for å promotere senteret, har det vært en betydelig økning i antall
studenter som har oppsøkt senteret våren 2017. Videre skyldes nok ikke minst denne økningen at
flere har fått vite om senteret gjennom dem som allerede har besøkt det, og at flere har fått vite om
tilbudet gjennom kveldskursene som ble avholdt høsten 2016. Grunnet økningen så Akademisk
skrivesenter seg igjen nødt til å utvide senterets åpningstider og kapasitet dette semesteret for å
kunne møte pågangen med et tilfredsstillende tilbud. Dette semesteret hadde senteret åpent mellom
kl. 12:00 og 16:00 mandag til torsdag. I tillegg var Fagervik og Tessem Strøm tilgjengelige for
forhåndsavtalte veiledninger utenom disse åpningstidene. Samtidig utvidet vi tilbudet til å også
gjelde masterstudenter som ønsket veiledning i akademisk skriving.

2. Skrivesenterets aktiviteter
Skrivesenterets tilbud har så langt omfattet følgende (enkelte aktiviteter er beskrevet mer utførlig
under):


Academic Writing Centre driver skriveveiledning for MA-studenter som skriver på engelsk,
inkludert internasjonale MA-studenter, PhD-kandidater og vitenskapelig ansatte.



Holder workshops på MA, PhD-nivå i akademisk skriving (engelsk)



Kurs i oppgaveskriving for MA-studenter (på engelsk)



Involvert i PhD-kurs i akademisk skriving



Akademisk skrivesenter driver skriveveiledning for BA og MA-studenter på norsk (drop-in
og etter avtale).
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Grunnet ekspansjon i timetall hos de to som arbeidet på timesbasis våren 2017 hadde vi
mulighet til å utvide tilbudet med veiledning av MA-studenter også på norsk. Dette var ikke
et tilbud i 2015 og 2016.



Academic Writing Centre tilbyr p.t. ikke veiledning av BA-studenter på engelsk, men dette er
noe vi vil vurdere fortløpende dersom det er behov for det.

2.1 Individuell veiledning
Skrivesenteret er i utgangspunktet et tilbud for studentene tilknyttet HSL-fakultetet. Imidlertid har
det også betjent studenter ved andre fakulteter ved UiT i tilfeller der senterets ansatte har hatt
kapasitet til å hjelpe studenter fra andre fakultet som har søkt hjelp. Den individuelle veiledningen
har vært dialogbasert, og hovedsakelig har studentene sendt inn et skriftlig utkast minimum 24 timer
før en veiledningstime. Dette for at veileder skal kunne forberede konsultasjonen best mulig og ha
noe å ta utgangspunkt i. Imidlertid er senteret også åpent for drop-in i åpningstiden, hvor
skrivementorene svarer på generelle spørsmål, men også tar imot tekstutkast fra studentene. Dersom
det lar seg gjøre for studenten, oppfordrer vi i disse tilfellene studenten til å komme tilbake etter ½
eller 1 time slik at veileder får anledning til å lese studentens utkast og forberede noen innspill til
bearbeidelse.
Skrivesenteret har også ved enkelte anledninger hjulpet studenter med å tolke
tilbakemeldinger fra faglærer. Det er de ansatte ved skrivesenterets erfaring at en betydelig andel
studenter finner det utfordrende å forstå hva som forventes av dem i skriftlige arbeider, men også å
overføre generelle skrivetekniske råd til eget arbeid. Ved skrivesenteret kan vi i samarbeid med
studentene finne svakhetene i tekstene, men også styrkene slik at studentene vet hva de også gjør
godt til en senere anledning. Vi erfarer at studentene blir tryggere på skriveprosessen ved at vi i
veiledningen kan arbeide med struktur gjennom for eksempel å fremheve hvor de drøfter og hvor de
redegjør eller legger fram teori. Flere studenter har kommet tilbake til skrivesenteret med nye tekster
etter slik type veiledning med tydeligere struktur og argument. Vi opplever også at veiledningen uten
unntak fornyer engasjement og motivasjon hos studentene.

2.2 Kurs
Siden oppstarten høsten 2014 har senteret hatt et fast kurs i akademisk skriving hver høst for
studentene på MPCS-programmet ved CPS med tittel How to Succeed in Your Home Exams. Kurset
har vært holdt av både Dahl Hambro og Skillingstad. Dahl Hambro har også holdt kurs om skriving
av masteroppgave for studenter på masterprogrammet i engelsk og en rekke engelske workshops i
engelsk skriving, språk og grammatikk (2015). Disse seminarene ble utviklet på grunnlag av
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observasjoner gjort gjennom veiledning av internasjonale MA-studenter, og hensikten var å ta opp
aspekter ved engelsk skriving som gikk igjen hos flertallet av studentene. Alle seminarene var
fullbooket, men dessverre var det svært få som møtte. Skrivesenteret besluttet derfor å ikke gjenta
disse seminarene, men er åpne for å arrangere nye kurs og seminarer dersom det blir uttrykt ønske
om og behov for det. Blant annet skal senteret høsten 2017 holde to seminarer for studentene ved
urfolksprogrammet ved SESAM i tillegg til det årlige seminaret ved CPS.
Etter tilbakemeldinger fra studenter som har oppsøkt skrivesenteret og som et tiltak for å
promotere senteret, gikk Skillingstad og Tessem Strøm sommeren 2016 i gang med arbeidet med å
utvikle kveldskurs i akademisk skriving for BA-studenter ved HSL med mål om å avholde disse
høsten 2016. Det første kurset som ble utviklet omhandlet hvordan man kommer i gang med en
akademisk oppgave og skriving av innledning som en disposisjon. Dette kurset ble gitt som
kveldskurs ved alle HSL-fakultetets institutter høsten 2016, og ble møtt med svært positive
tilbakemeldinger (jf. vedlegg 1). Parallelt med dette kurset samlet vi inn data fra spørreundersøkelser
som kursdeltakerne fylte ut der vi i tillegg til å be om tilbakemeldinger på utførelse og innhold i
selve kurset, ba om informasjon om hva studentene mente de hadde behov for av eventuelle andre
tilbud. Fra disse spørreundersøkelsene har vi blant annet funnet ut at et flertall av studentene mener
at akademisk skriving ikke er vektlagt nok som en kunnskaps- eller ferdighetsdel i studiene. Et
flertall mente videre at kurset var lærerikt og de anså seg som litt tryggere eller tryggere i akademisk
skriving etter kurset, og ønsket flere lignende kurs i andre temaer slik som studieteknikk og hvordan
skrive konklusjoner. Noen av resultatene fra denne undersøkelsen er å finne i vedlegg 1. Eventuelle
nye kurs vil utvikles på grunnlag av de ønsker og behov studentene har gitt uttrykk for i
undersøkelsen. De ansatte ved skrivesenteret arbeider for tiden med en vitenskapelig artikkel der vi
presenterer og diskuterer funnene fra denne undersøkelsen. Med dette ønsker vi blant annet å bidra i
det nasjonale skriveforskningsmiljøet som vi er en del av, og sette UiT på kartet i den nasjonale
akademiske skriveforskningen.
Etter gode tilbakemeldinger på det første kurset fulgte senteret opp med et nytt kurs våren
2017, denne gangen i studieteknikk på etterspørsel fra studentene. Størsteparten av kursrekken fant
sted ved campus Breivika, men ble også tilbudt i Mellomveien, og i Alta ble det gitt ett kurs om
skriving av bacheloroppgave og ett om innledning og disposisjon. Noen av kursene ble i tillegg
avholdt på engelsk for å også gi et tilbud til de internasjonale studentene. Presentasjonsverktøyet
Prezi ble benyttet og kursene hadde en varighet på ca. 2 undervisningstimer. Antall deltakerne til
hvert enkelt kurs ble satt til rundt 20 stk, og flere av kursene var fullbooket.

Kurs om innledningen (høst 2016): Rettet mot studenter som synes det er vanskelig å begynne på
oppgaver. Kurset ga en grunnleggende innføring i hvordan skrive og strukturere en god innledning
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innenfor akademia. I kurset ble det fokusert på hvordan innledningen kan skrives som en disposisjon
gjennom å presentere oppgavens teorigrunnlag, struktur og argumentasjon. Flere av deltakerne
ønsket å få prezi-presentasjonen i etterkant, og en student har senere uttalt at hun har denne foran seg
hver gang hun skriver oppgaver.
Kurs i studieteknikk (vår 2017): Rettet mot studenter som ønsker å bedre sin egen læring. Kurset
ga studentene tips til ulike teknikker og læringsformer som kan benyttes for å effektivisere studiene.
Videre ble det også gitt en kort innføring i sammenhengen mellom selvforståelse, motivasjon og
læring.

Kursrekken ble svært godt mottatt blant studentene, og de viste seg også å være effektive for
rekrutteringen til senteret. På kursene ble det tydeliggjort hva skrivesenteret kan tilby og det har hatt
en positiv effekt at studentene fikk se og møte veilederne. Flere av deltakerne på kursene ønsket å
diskutere egen skriving i etterkant av kursene, og flere tok i ettertid kontakt med senteret via e-post
eller besøk. Senteret ønsker etter disse erfaringene og på etterspørsel fra studentene, å utvikle en
kursportefølje over ulike tema knyttet til akademisk skriving og formidling dersom den fremtidige
ressurssituasjonen skulle tillate det.
I april 2016 ble Tessem Strøm og Skillingstad invitert en vitenskapelig ansatt ved ILP til å
holde kurs om skriving av bacheloroppgave for studentene på pedagogikk og spes.ped. Det var totalt
ca. 30 deltakere på kurset, og av disse oppsøkte ca. 10 studenter skrivesenteret i etterkant for å få
individuell veiledning i forbindelse med arbeidet med bacheloroppgaven.

2.3 Samarbeid med videregående skole
Akademisk skrivesenter innledet høsten 2016 et samarbeid med Tromsdalen VGS. Samarbeidet ble
innledet som en del av Tromsdalen VGSs prosjekt Skriving i alle fag og som en konsekvens av
NIFUs rapport ”Studieforberedt etter studieforberedende? Overgangen mellom studieforberedende
utdanningsprogram og høyere utdanning belyst gjennom gruppesamtaler med lærere, studenter og
elever”. Rapporten viser at studenter som starter ved universitet eller høyskole ikke er godt nok
forberedt til høyere utdanning, noe som er spesielt synlig i forbindelse med akademisk skriving.

200 avgangselever ved Tromsdalen VGS besøkte UiT den 4. november 2016. Her deltok de på et
innføringskurs utviklet av skrivesenteret. Kurset fokuserte hovedsakelig på:
- Informasjon om hva man kan forvente seg når man begynner høyere utdanning.
- Informasjon om akademisk skriving og en introduksjon til de ulike eksamensformene ved
universitetet.
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Tilbakemeldingene fra både elever og lærere var utelukkende positive:
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Opplegget er et samarbeid både elevene, universitetet og den videregående skolen vil kunne dra nytte
av, henholdsvis ved at kurset gir elevene et innblikk i hva det innebærer å skrive akademisk og å
være student, samtidig som det trolig er en fin måte å rekruttere studenter til HSL og universitetet
generelt. Også i ettertid har skrivesenteret opprettholdt dette samarbeidet blant annet ved at vi
besøkte Tromsdalen VGS våren 2017 for å diskutere overgangen fra VGS til universitet både med
ledelsen og med lærerrepresentanter fra flere fag. I møtet med seksjonen for samfunnsfagene var de
nysgjerrige på hva vi vektla i akademiske skriveøvelser som de kunne benytte i sine fag. Skillingstad
utviklet i etterkant en mal på etterspørsel fra lærerne ved Tromsdalen om hvordan de kan trene på å
bygge opp argumentasjon. Denne type samarbeid er noe senteret ønsker å fortsette med og
videreutvikle i årene som kommer dersom det er ønske om og ressurser til det.

2.3 Ressursark
Skrivesenteret har i løpet av det siste året utviklet en rekke (p.t. 13 stk.) ressursark med skrivetips for
studenter på alle nivå innen høyere utdanning. Dette arbeidet kom i stand som en respons på direkte
henvendelser fra vitenskapelig ansatte ved fakultetet som ønsket å kunne vise til slike ressurser i sin
undervisning og før eksamen. Ressursarkene er tilgjengelige på senterets nettsider
(https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=506806&sub_id=510980), og tanken videre er
at disse også skal ligge fysisk tilgjengelig på senteret slik at veilederne kan ta utgangspunkt i disse i
sine konsultasjoner med studentene og at studentene skal kunne ta med seg et eksemplar av de
arkene de måtte ønske når de forlater senteret. Foreløpig dekker ressusrarkene følgende tretten tema:
Akademisk språk, Argumentasjon, Bacheloroppgave, Huskeliste når du skriver, Innledning,
Kildehenvisning, Konklusjon, Kritisk tenkning, Metode, Problemstilling, Struktur, Strukturert
avsnittsmal, Valg av tema.

2.4 Markedsføring
Så langt har skrivesenteret blant annet markedsført seg på skjerm på HSL-fakultetet, via sosiale
medier (Facebook https://www.facebook.com/HSLskrivesenter/), gjennom senterets nettsider
(www.uit.no/hsl/skrivesenter) og ved å oppfordre faglærere ved de ulike instituttene på fakultetet til
å fortelle om oss og hva vi gjør. Videre har vi promotert oss selv gjennom kursene vi har avholdt, og
ved å stå på stand i begynnelsen av semesteret med gratis kaffe der vi har fortalt om senteret. Etter
kursene i studieteknikk gikk Skillingstad og Tessem Strøm og serverte gratis kaffe på fakultetet og
fortalte studenter om skrivesenteret og hva vi gjør.
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Høsten 2015 ble senteret promotert med ‘Cathinkas 12 skrivetips’ i magasinet IM Student4,
og igjen på engelsk i Utropia i september 2016.5 Senteret har også deltatt på orienteringsmøter for
nye studenter i høstsemestrene og holdt egne orienteringsmøter om senteret på CPS. I januar 2017
deltok Akademisk skrivesenter på opplæringsdag for UiT-ambassadørene, der de ble oppfordret til å
promotere skrivesenteret som et tilbud unikt for HSL-fakultetet. For å gjøre senteret kjent også for
studenter utenfor Tromsø reiste Skillingstad og Tessem Strøm til campus Alta i mars 2017 der de
informerte om senteret, holdt kurs og veiledningskonsultasjoner. Som følge av dette har senteret i
ettertid opplevd stor pågang fra Alta. Studentene blir tilbudt veiledning via e-post eller skype.
Av andre aktiviteter knyttet til markedsføring og promotering av skrivesenteret kan det
nevnes at plakater har vært hengt opp omkring campus og at Fagervik, Tessem Strøm og Skillingstad
har delt ut flyers og gratis kaffe på UB i forbindelse med flyttingen til glassrommet på biblioteket i
2017.

3. Ansvarsområder og arbeidsoppgaver
Følgende er en liste over ansvarsområder og arbeidsoppgaver som tilfaller ansatte ved Akademisk
skrivesenter ved HSL.

3.1 Cathinka Dahl Hambro6


Overordnet faglig ledelse



Koordinerer og administrerer skrivesenterets aktiviteter7



Lederansvar for de øvrige ansatte



Opplæring



Veileder PhD på norsk og engelsk og MA på engelsk



Involvert i div. PhD-forskerskoler som The High North Academy og Tekst, bilde, lyd, rom
(TBLR), skriveretretter og skrivedager for stipendiater



Samarbeid med og oppfølging av studentene på SESAM og CPS (diverse kurs og workshops
i tillegg til individuell veiledning)



Workshops og kurs i akademisk engelsk og akademisk skriving for PhD-studenter og ansatte



Oversettelse og språkvask av dokumenter for fakultetet (betenkninger, rapporter, brev etc.)



Holde seg oppdatert og opplest på fagfeltet, deltakelse i faglige nettverk både nasjonalt og
internasjonalt, nettverksmøter og diskusjoner.

4

https://issuu.com/utropia2/docs/im_magasinet2015_web (s.55)
https://issuu.com/utropia2/docs/new_utropia_06_2016_cover)
6
100% fast vitenskapelig ansatt
7
Det er ingen administrativt ansatte som har særskilt ansvar for skrivesenteret. Senterets administrasjon ligger derfor hos
faglig leder.
5
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Promotering av senteret



Rapportering

3.2 Torhild Larsen Skillingstad8











Veileder BA og spesielt MA på norsk og engelsk (spes. SESAM og CPS)
Samarbeid med og oppfølging av studentene på SESAM og CPS (diverse kurs og workshops
i tillegg til individuell veiledning)
Kontakt og samarbeid med campus Alta
Arbeid med utvikling av nytt Exfak med integrert skriveopplæring
Diverse kurs i akademisk skriving/studieteknikk
Utvikling av ressursark til studenter
Involvert i samarbeid med Tromsdalen VGS
Utvikling av nettside og grafisk profil
Promotering av senteret
Opplæring

3.3 Skrivementorer9







Veileder BA og MA-studenter på norsk (MA fra og med våren 2017)
Diverse kurs i akademisk skriving/studieteknikk
Utvikling av ressursark til studenter
Involvert i samarbeid med Tromsdalen VGS
Utvikling av nettside og grafisk profil
Promotering av senteret

I tillegg til den tiden det tar å lese studentarbeider, forberede tilbakemeldinger til individuelle
veiledninger og forberede kurs og workshops, bruker alle tilsatte tid på å holde seg oppdatert på
fagfeltet og utviklingen av akademisk skriveforskning nasjonalt og internasjonalt. Videre deltar vi i
nasjonale og internasjonale nettverk blant annet gjennom deltakelse i nettforum og på konferanser,
workshops og nettverksmøter.
Senterets tilsatte møtes ukentlig til morgenmøte der vi tar opp eventuelle utfordringer, diskuterer
videre utvikling av senteret, har faglige diskusjoner og oppdaterer hverandre på hva vi jobber med
m.m.

4. Videre drift

8

100% midlertidig vitenskapelig ansatt
Betalt på timesbasis. Studieåret 2015-2016 var dette Skillingstad og Tessem Strøm, 2016-2017 Tessem Strøm og
Fagervik. P.t. har vi ingen tilsatte i disse stillingene
9
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Akademisk skrivesenter ved HSL opplever at det er et stort behov for skriveopplæring på alle nivå
ved UiT, og ønsker derfor å opprettholde driften med tilsvarende ressurser som vi har hatt våren
2017. Vi ønsker, i tillegg til å opprettholde veiledningstilbudet, å fortsette å tilby kurs basert på
tilbakemeldingene fra spørreundersøkelsen der studentene ga uttrykk for hva de hadde behov for av
andre tilbud (jf. spm. 20, vedlegg 1). Vi håper også å kunne utvikle flere ressursark samt digitale
hjelpemidler med tips og veiledning i akademisk skriving (jf. skrivesenterets søknad om
såkornmidler 2017).
Etter overveldende positive tilbakemeldinger fra studentene som var involvert i vårt
samarbeid med MDV (jf. vedlegg 3), ønsker vi også å tilby såkalte ‘shut-up and write’-dager for
studenter som skriver BA-oppgave og for MA-studenter ved alle fakultetets institutter.
Videre ønsker vi å fortsette og videreutvikle vårt samarbeid med UB (se punkt 5 under), blant annet i
den hensikt å gjøre senteret mere synlig for studentene. På UB har vi også tilbud om å disponere et
fysisk ‘senter’ som gjør det langt enklere både å bedrive effektiv veiledning av flere studenter
parallelt og å forberede veiledning og utvikle kurs og studiemateriell i senterets åpningstider.

Hvorfor bør Akademisk skrivesenter med MA-studenter som skriveveiledere videreføres?


Skrivesenteret har gjennom hele perioden det har eksistert opplevd en jevn økning i antall
konsultasjoner. Dette har ført til at vi har sett oss nødt til å utvide åpningstidene flere ganger
allerede. Det er ingen grunn til å tro at behovet skulle bli mindre, snarere tvert imot, da stadig
flere studenter får vite om tilbudet.



Etter at Skillingstad og Tessem Strøm besøkte campus Alta våren 2017, har dette ført til en
betydelig økning i antall studentveiledninger. Disse studentene veiledes over epost/skype.



Med ny fakultetssammenslåing vil HSL-fak bli enda større og enda flere studenter vil
potensielt oppsøke skrivesenteret.



Med nytt statlig finansieringssystem vil tiltak mot frafall og tettere oppfølging av studentene
bli enda viktigere for å øke studentgjennomstrømningen (jf. Røe Isaksen i Dagsnytt 18, NRK
P2,14.08.2017). Skrivesenteret gir individuell oppfølging, stimulerer til prosessorientert
dybdelæring, og gjør at studentene føler seg sett.



Studentene opplever p.t. ikke at de får tilstrekkelig skriveopplæring gjennom sine studier.



Akademisk skriving er et eget internasjonalt fagfelt. Disiplinfagenes undervisere er som regel
ikke orientert på feltet og derfor heller ikke i samme grad kompetente til å gi skriveopplæring
på det nivået som skrivesenteret kan. De har heller ikke kapasitet til å gi individuell
oppfølging av studentenes skriftlige arbeider. På akademisk skrivesenter får skrivementorene

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no / org.nr. 970 422 528

15

Akademisk Skrivesenter ved HSL

opplæring i skriveveiledning (tutoring) og det forventes at de holder seg oppdaterte på feltet
og involverer seg i faglige nettverk.

5. Samarbeid med UB
Høsten 2016 gikk Akademisk skrivesenter og Universitetsbiblioteket i dialog for å få til et
konstruktivt samarbeid. Dette samarbeidet er fremdeles i oppstartsfasen, men er noe vi håper å kunne
utvikle videre. UB tilbød Akademisk skrivesenter å få disponere et fysisk tilholdssted i form av det
såkalte glassrommet i 2. etasje, og senterets skrivementorer tok dette i bruk fra semesterstart våren
2017 til tross for at rommet ennå ikke er ferdig renovert. Dette rommet skal i løpet av de neste ukene
renoveres og møbleres, og UB har sjenerøst tilbudt skrivesenteret å få disponere arbeidsplasser,
PCer, infoskjerm m.m. Dette innebærer et betydelig løft for Akademisk skrivesenter, da vi ikke
tidligere har hatt noe tilfredsstillende fysisk senter på fakultetet (veilederne har tidligere hatt tilhold
på undervisningsrom A1005, SVHUM, men har flyttet seg til andre ledige steder på campus under
parallelle veiledninger da det ikke var mulig å gjennomføre to parallelle veiledningsmøter i dette
lokalet).
Dersom vi kommer på plass på UB når rommet er ferdig innredet ser vi for oss et naturlig
samarbeid med UB i form av organisering av felles workshops og kurs relatert til blant annet
skriving, ikomp, litteratursøk og oppgaveløsning. For UB er det attraktivt å bringe skrivesenteret inn
til seg, da de hele tiden er avhengige av å gjøre seg selv relevante i en tid da mer og mer
vitenskapelig materiale er digitalt tilgjengelig og færre oppsøker tradisjonelle bøker. For
skrivesenteret er samarbeidet attraktivt blant annet fordi de kan tilby et fysisk rom hvor vi kan møte
studentene der de er. Det er vår overbevisning at vi også er mer synlige for studentene når vi er
lokalisert på UB og at dette vil øke antall besøkende.
Imidlertid har UB uttrykt ønske om at glassrommet skal brukes relativt mye dersom
skrivesenteret først skal legge beslag på det. Rommet har tidligere vært brukt som kollokvierom. Det
er derfor avhengig av den fremtidige ressurssituasjonen om vi kan fortsette samarbeidet.

6. Tallmateriale for vår-semesteret 2017
I det følgende presenteres tall basert på besøkende til individuell skriveveiledning våren 2017:

Akademisk skrivesenter har våren 2017 hatt 150 unike besøkende BA- og MA-studenter. Av disse
oppga 77 at de hadde besøkt oss en eller flere ganger tidligere, mens 73 var der for første gang.
Imidlertid kom flere av disse tilbake til senteret en eller flere ganger etter at de besvarte vårt
spørsmål om de hadde besøkt oss før. Det faktum at flere av studentene kom tilbake og fikk
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veiledning i flere runder, tyder på at skrivesenteret lykkes i sine ambisjoner om å oppmuntre til en
prosessorientert tilnærming til skriving med bearbeidelse av tekst og nye utkast basert på
tilbakemeldinger fra veileder frem mot ferdig tekst.
Kjønnsfordelingen blant de 150 brukerne var 74 kvinner og 76 menn.10 Studentene kom fra
alle institutter ved fakultetet, men de instituttene hvis studenter benyttet seg mest av skrivesenteret
var ILP (totalt 38 fordelt på pedagogikk, spes.ped., barnehagelærer og lærerutdanning) og ISV (totalt
35 fordelt på samfunnsplanlegging og kulturforståelse, samfunnssikkerhet, sosiologi og
statsvitenskap). Færrest besøkende hadde vi fra IF og AHR.11 Av studenter utenfor HSL ble senteret
oppsøkt av studenter fra farmasi (3), fysioterapi (1), maskiningeniør (1, Narvik), psykologi (2) og
NT-fakultetet (1, uspesifisert).

De 150 brukerne våren 2017 oppga at de trengte hjelp med følgende:
- bacheloroppgave: 61
- master: 4
- generelle spørsmål og veiledning (f.eks hjelp til tema og problemstilling, struktur, argumentasjon
etc.): 63
- hjemmeeksamen/arbeidskrav: 22

7. Ressurssituasjonen pr. 20.08.2017
Per 20.08.2017 består Akademisk skrivesenter av senterets leder Cathinka Dahl Hambro og Torhild
Larsen Skillingstad. Dahl Hambro er fast vitenskapelig ansatt, mens Larsen Skillingstad er ansatt i en
midlertidig vitenskapelig stilling som utløper 01.05.2019.12

8. Forskning og kartlegging:
Akademisk skrivesenter mener at det er behov for forskning, dokumentering og kartlegging av blant
annet følgende problemstillinger knyttet til akademisk skriving i høyere utdanning generelt eller ved
UiT spesielt:
 Pågående: artikkel basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra skrivekurs høsten 2016

10

Dette skiller seg f.eks. betydelig fra UiO, der kun 17% av de besøkende våren 2017 var menn (personlig
korrespondanse m. senterleder ved Akademisk skrivesenter ved UiO Ingerid Straume).
11
Ingen fra Barentsinstituttet eller Kvinnforsk
12
Janine Tessem Strøm har gått over i 100% engasjement på ISK der hun skal jobbe med å evaluere eksisterende
skriveopplæring, styrke studentenes akademiske skriveferdigheter og med tiltak for å motvirke frafall. Hun er formelt
organisert under Akademisk skrivesenter, men er lønnet av ISK og betjener kun ISKs studenter (BA og MA).
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 Pågående: forberedelser til innlegg på konferanse om akademisk dannelse ved Høgskolen i
Østfold i november 2017
 Hva sitter studentene igjen med etter innføringsemnene med integrert skriveopplæring sett i
forhold til læringsmålene ved de ulike emnene?
 Hvilke ferdigheter har studentene i akademisk skriving før og etter BA-oppgaven? Hvor godt
forberedt er de på hva som venter dem på MA-nivå?
 Hvor godt rustet er nyutdannede lærere/lektorer til å undervise elever i grunnskole og
videregående i sakprosa-skriving?
 Kartlegge ferdigheter blant studenter (norske/norsk som andrespråk/internasjonale) og utvikle
strategier for å styrke skriveferdigheter.

9. Oversikt over utvalgte skrivesentere ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge:
 Akademisk skrivesenter ved UiB (opprettet 2013): http://www.uib.no/hf/31007/akademiskskrivesenter
Fem ansatte var tilknyttet senteret. Nedlagt f.o.m. 2017.
 NTNU: Senter for faglig kommunikasjon i arbeidsliv og høyere utdanning (SEKOM) (under
oppbygging). http://www.ntnu.no/sefak
Senteret har to førsteamanuenser (1 Engelsk, 1 norsk) og en professor i fast 100% stilling, og
bedriver kursing og forskning i anvendt lingvistikk og kommunikasjon rettet mot akademia
og arbeidsliv. SEKOM tilbyr ikke individuell skriveveiledning av studenter, da dette er lagt
til Skrivesnakk.
Skrivesnakk: Skrivesnakk er et drop in-tilbud for studenter ved NTNU Dragvoll, hvor
studenter (skrivementorer) veileder studenter i skriving. https://www.ntnu.no/isl/skrivesnakk
 HiOA: English for Academic Purposes. http://www.hioa.no/LSB/EAP
To førsteamanuenser, jobber kun med engelsk og kun med PhD og andre ansatte.
 Akademisk skrivesenter ved UiO (åpnet 16. januar 2017). http://www.ub.uio.no/skrivereferere/skrivesenter/
Akademisk skrivesenter ved UiO finansieres av Universitetsbiblioteket. I tillegg til en fast
ansatt senterleder i 100% stilling har senteret ti skrivementorer som arbeider timesbasert.
 NMBU: Skrivesenteret ved NMBU har 8 skrivementorer i tillegg til senterleder:
https://www.nmbu.no/student/skrive
 BI: Skrivesenteret ved BI i Oslo tilbyr drop-in veiledning og diverse kurs og workshops i
skriving og studieteknikk: https://at.bi.no/NO/arkiv/studiemestring/skrivesenter
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Vedlegg 1: Utvalg av resultater fra spørreundersøkelse etter kurs om
innledningen:
Målgruppen for kurset var studenter på BA-nivå som ikke opplevde at de følte seg trygge på
akademisk skriving, men vi fikk også studenter på MA-nivå og studenter som generelt gjorde det
bra i akademisk skriving men som ønsket tips for å kunne utvikle seg og bli enda bedre. Noen av de
studentene som ikke tilhørte den opprinnelige målgruppen opplevde å ikke få så mye ut av kurset. Vi
ønsker av den grunn å kunne holde kurs for studenter på ulike nivå i fremtiden, slik at vi kan nå
studenter på alle nivå med et tilfredsstillende tilbud.
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7 kurs ble holdt i tidsrommet mellom 21. september og 1. november 2016. 62 studenter besvarte
spørreskjemaet, 47 fra bachelornivå og 15 fra masternivå. Ca. 65% av deltakerne var kvinner og 35%
menn.
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Vedlegg 2: Eksempel på aktivitetskalender på skrivesenteret våren 2017
J
A
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A
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E
B
R
U
A
R

M
A
R
S

A
P
R
I
L

M
A
I

9

10

11

12

13

14

15

MDV: Intromøte

16

17

18

19

20

21

22

Ledermøte på HSL

23

24

25

26

27

28

29

Uke 4
MDV: Brainstorming + problemstilling

30

31

1

2

3

4

5

Uke 5
Planlegging av kurs

6

7

8

9

10

11

12

Uke 6
MDV: Fra idé til oppgave

13

14

15

16

17

18

19

Planlegging av kurs

20

21

22

23

24

25

26

Planlegging av kurs

27

28

1

2

3

4

5

Planlegging av kurs
Forberede kurs i Alta

6

7

8

9

10

11

12

Uke 10
Besøk i Alta

13

14

15

16

17

18

19

Holde kurs

20

21

22

23

24

25

26

Utvikling av nettside og ressurser

27

28

29

30

31

1

2

Utvikling av nettside og ressurser

3

4

5

6

7

8

9

Uke 14
Lage questback-skjema for å evaluere pilotprosjektet

10

11

12

13

14

15

16

Uke 15
Påske

17

18

19

20

21

22

23

Uke 16
MDV: Prosjektpresentasjoner
Shut up and write-seminar

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

MDV: Første utkast leveres
Veiledning av hver student MDV

8

9

10

11

12

13

14

Shut up and write-seminar
MDV: Andre utkast leveres
Veiledning av hver student MDV
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1
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MDV – Innlevering av bacheloroppgave (23.)
Evalueringsmøte for Akademisk skrivesenter,
MDV studentene og Holger Pötzsch

Åpningstider på skrivesenteret:
12:00 – 16:00 mandag-torsdag
Mulighet for booking av veiledningstime:
09:00 – 15:00 mandag-fredag
Hva brukes selvstendige arbeidstimer til (hvite rubrikker):
-

Hovedsakelig veiledning av studenter og forberedelse til veiledningsmøter
Artikkelskriving/formidling av funn/erfaringer
Mentorprogram forberedelse
Kursplanlegging
Avholdelse av kurs
Utvikling av ressursark
Utvikling av nettside og grafisk profil
Besøk til Alta og videre samarbeid
Besøk til Tromsdalen VGS og videre samarbeid
Promotering av senteret
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Vedlegg 3: Rapport om pilotprosjekt i samarbeid med Medie- og
dokumentasjonsvitenskap våren 2017
Akademisk skrivementorprosjekt MDV og Akademisk skrivesenter på HSL, UiT
Av Janine Tessem Strøm

Bakgrunn
Vi ved Akademisk skrivesenter på HSL har opplevd at mange studenter både ønsker og har behov
for en nærmere oppfølging i akademisk språk- og skriving. På bakgrunn av denne erfaringen ønsket
vi å gjennomføre et pilotprosjekt i akademisk prosesskriving med et kull fra HSL. Våren 2017
inngikk derfor skrivesenteret et samarbeid med Medie- og dokumentasjonsvitenskap, med Holger
Pötzsch som samarbeidskontakt. Skrivesenteret stilte tre akademiske skriveveiledere til disposisjon
som skrivementorer for oppmeldte studenter i bacheloroppgaveemnene MDV-2030 og MDV-2031.
Pilotprosjektet ble kalt «Skrivementorprosjektet MDV» og mottok prosjektstøtte fra ISK.

Gjennomføring
Første møte om skrivementorprogrammet mellom Holger Pötzsch og skrivesenteret foregikk 6.
januar 2017. På dette tidspunkt var 16 studenter oppmeldt til emnet MDV-2030 og 6 studenter til
MDV-2031. Studentene fulgte samme undervisningsplan dette semesteret og alle måtte gjennomføre
7 uker relevant praksisperiode. Forskjellen mellom emnene bestod hovedsakelig av tidligere vinkling
på studieløp og derfor da også tema for bacheloroppgaven og type praksisplass.
Skrivementorene fulgte studentene fra en tidlig fase og var med på deres infomøte i uke 2. Her ble
prosjektet introdusert for studentene og de fikk utdelt sin skrivementor. Deretter var skrivesenteret
med på et seminar kalt «Fra idé til prosjekt.» Studentene ble under dette seminaret delt inn i grupper
sammen med skrivementorene hvor alle fikk presentere og diskutere sine ideer til bacheloroppgave,
samt praksisplass. Slike diskusjonsgrupper relatert til den enkeltes bacheloroppgave ble også
gjennomført ved to senere anledninger i semesteret.
Skrivesenteret gjennomførte to såkalte «Shut up and write» seminarer. Studentene ble på forhånd
informert om formålet med slike seminarer: å komme i gang med skriveprosessen, og å få jobbe
konstruktivt og effektivt i et stille felleskap med andre. For at de skulle få mest mulig ut av
seminarene fikk studentene to frivillige frister til å sende skrivementorene utkast av oppgavene sine i
forkant av begge seminarene. Dette for at skrivementorene skulle gi studentene tilbakemeldinger på
foreløpig arbeid slik at de hadde noe konkret å jobbe med under- og i ettertid av seminarene. Vi ble
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derfor enige om at alle skulle komme i god tid før oppstart, at pauser helst skulle legges til
fellespauser (50 min. skriving, 10 min. pause styrt av skrivementor), og at de skulle forsøke å skrive
framfor å lese. Første seminar ble gjennomført 24. april og hadde en varighet på 3 timer. Andre
seminar ble holdt 8. mai og varte i 6 timer hvorav studentene fikk servert lunsj i en lengre pause midt
på dagen. Etter at studentene hadde gjennomført sistnevnte seminar var rommet booket videre slik at
de kunne fortsette arbeidet om de ønsket det, noe de fleste studentene valgte å benytte seg av.
Skrivesenteret dannet en Facebookgruppe for studentene hvor påminnelser om seminarer og frister
på utkast ble påminnet løpende. Tanken var også at Facebookgruppen skulle fungere som et forum
for spørsmål knyttet til oppgaveskriving, eller dialog studentene imellom i forhold til
bacheloroppgaven og annet som kunne være relevant.

Tilbakemeldinger fra studentene
Skrivesenteret deltok på et evalueringsmøte 26. mai med Holger Pötzsch og studentene da de hadde
levert inn sine bacheloroppgaver, men fortsatt ventet på sensur. Skrivesenteret fikk da svært positive
tilbakemeldinger på at studentene hadde fått særlig utbytte av «shut up and write»-seminarene, frister
å forholde seg til og tilbakemeldinger de hadde fått på utkastene sine underveis. En student
formulerte det som at studenten ikke ville ha kommet så tidlig i gang med skrivingen uten «shut up
and write», noe samtlige var enige i.
Forumet skrivesenteret forsøkte å danne på Facebook fungerte ikke som tiltenkt. Facebookgruppen
var vellykket i den grad at studentene responderte angående oppmøte til seminarene, og at de
antageligvis husket på frister til de ulike utkastene på grunn av påminnelser i gruppen. Det var
derimot lite øvrig aktivitet og respons på den digitale plattformen. Vi ved skrivesenteret nevnte dette
under evalueringen, og fikk inntrykk av dette omhandlet en antagelse fra studentenes side om at det
ikke var ventet noe større aktivitet i gruppen.
Som en utfordrende erfaring opplevde studentene det som forvirrende å få ulike tilbakemeldinger fra
faglærer og skriveveileder, for eksempel angående rekkefølge/struktur på oppgaven. Selv om
Pötzsch ved flere anledninger framhevet at faglærere skulle gi faglige tilbakemeldinger, og
skrivementorene akademisk skriveveiledning, syntes det som om at studentene hadde vanskelig for å
skille mellom disse ulike tilnærmingene.
Som forslag til forbedringer ved et eventuelt lignende prosjekt i framtiden fikk skrivesenteret og
Holger Pötzsch tilbakemelding på at funksjonen og formålet til skrivementorprogrammet bør
tydeliggjøres i enda større grad i begynnelsen av semesteret. Videre argumenterte studentene for at
det vil være nyttig med et «shut up and write»-seminar før praksisperioden, slik at man blir motivert
til å starte skriveprosessen i en tidlig fase. På refleksjon fra faglærer om at slike seminarer er
lavterskel og enkelt for studentene å gjennomføre på egenhånd, mente studentene at det var nyttig at
noen «utenfra» overså prosessen. De fikk også stille spørsmål i pausene dersom de stod fast, og det
kan ha vært motiverende for studentene med de frivillige fristene de fikk på å ha ferdig tekst i forkant
av seminarene.
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Konklusjon
Et noe lavere antall studenter gjennomførte MDV -2031/MDV-2031 enn det som var oppmeldt, og
ikke alle valgte å benytte seg av en skrivementor. Dette resulterte i at noen studenter fikk mer
veiledning (flere antall timer) enn det som opprinnelig var tilbudt. Studentene med oppgaver som
hadde fått tilbakemeldinger fra skrivementorer ble sterkt forbedret på grunn av veiledningen fra
skrivementorene etter vurdering av Holger Pötzsch. Sistnevnte uttrykte at skrivesenterets akademiske
skriveveiledning gjorde at han og de andre faglærerne ved MDV kunne konsentrere seg i høyere grad
om faglige tilbakemeldinger enn de ville ha gjort uten vårt samarbeid.
Etter informasjon fra Holger Pötzsch kan det videre konkluderes at den akademiske
skriveveiledningen forsterket studentenes resultater. Selv om det vil være vanskelig å gjennomføre et
slikt mentorprogram for alle studenter ved HSL, vil vi anbefale at forsterkning av akademiske
skriveferdigheter blir prioritert for å gi studentene mestringsfølelse, forbedre resultater og forebygge
frafall fra studiene. Å følge studentene over tid er viktig for å gi studentene en forventning om at de
bør arbeide prosessorientert, og for å fremme en progressiv og varig utvikling av akademiske
skriveferdigheter.
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Vedlegg 4: Uttalelse fra representant fra fagmiljøet om samarbeidsprosjekt med
MDV
Pilotprosjekt samarbeid mellom Skrivesenter HSL og MDV i forbindelse med kursene MDV-
2030/2031: Bacheloroppgaven i MDV
Vårsemesteret 2017 ble et pilotprosjekt gjennomført ved ISK hvor tre ansatte ved Skrivesenteret
HSL fikk tildelt ressurser for å kunne følge opp et kurs i Medie- og dokumentasjonsvitenskap.
Kurset MDV-2030/2031 har 30 sp og leder frem til en Bacheloroppgave på ca. 35 sider over
selvvalgt emne. Kurset inneholder også en praksiskomponent som forbinder arbeid i en
mediebedrift eller dokumentinstitusjon med innsamling av data til Bacheloroppgaven.
De tre ansatte fra Skrivesenteret fulgte studentgruppen tett gjennom hele semesteret. De deltok
i hele prosessen fra idemyldringer og prosjektpresentasjoner til ferdig oppgave.
Bidragene fra Skrivesenteret var uvurderlige og lettet arbeidsbyrden til de faglig ansatte
betydelig. Faglig veiledning kunne i større grad fokusere på teoretiske og metodiske
problemstillinger som førte til mer målrettete og relevante tilbakemeldinger.
Især Shut-up-and-write seminarene var veldig nyttige i at de skapte en trygg ramme for
konsentrert skrivearbeid og muliggjorde en tett oppfølging av studentene mens de satt og skrev.
Seminarene gjorde det enklere for studentene å komme i gang med skriveprosessen og senket
terskelen til å produsere tekst. Det ble gjennomført to slike seminarer og jeg vil anbefale å
organisere et tredje seminar i tilfellet opplegget skulle kunne gjentas våren 2018. Det tredje
seminaret burde legges tidlig i semesteret i forbindelse med innlevering av eksamen til det nye
metodeemnet MDV-1005.
I tillegg til skriveseminarene tilbød Skrivesenteret studentene å levere inn utkast på enkle kapitler
eller hele oppgaver. Tilbakemeldingene hjalp studentene med å strukturere tekstene og
argumentene sine og hevet det generelle nivået på tekstene som ble sendt ut til faglig veiledning
betydelig.

De ansatte ved Skrivesenteret bidro med nyttige tilbakemeldinger og innspill også under
seminarene og forelesningene. Det var en glede og en berikelse å kunne jobbe sammen med de.
Jeg håper på det sterkeste at opplegget kan videreføres og vil anbefale å utvide tiltaket til å
omfatte hele studieløpet MDV og etterhvert alle studieprogram ved ISK/HSL.

Tromsø, 29.5.2017
Holger Pötzsch
Førsteamanuensis MDV
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