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Statusrapport 

Om prosjektet 

Prosjektet “Tekst og kildebruk i digital læring” har som overordnet mål å styrke bibliotekarer og 

faglærere sitt samarbeid om å integrere undervisning i informasjonskompetanse (IK) og akademisk 

skriving i fagene. Resultatet vil bidra til å styrke studentenes faglige læring, kritiske sans og 

skriveferdighet i møte med kunnskapskilder.  

På veien dit har prosjektet to delmål:  

1. Å samle, utvikle og teste nye arbeidsformer og digitale verktøy for å tilrettelegge for læring og 

progresjon i akademisk skriving og informasjonskompetanse (IK) gjennom hele utdanningsløpet. I 

prosjektet knyttes bibliotek sammen med det universitetspedagogiske miljøet og skrivelærere for å 

utvikle pilotprosjekt i to ulike fag. Erfaring herfra vil danne grunnlag for det andre delmålet.  

2. Å utvikle en digital verktøykasse, hvor faglærere ved universitet og høyskoler vil finne og dele 

undervisningsaktiviteter, læringsobjekter og virksomme metoder for å integrere skriving og 

kildehåndtering i undervisning.  

Status  
Prosjektet arrangerte et to dagers arbeidsseminar for 25 prosjektdeltakere og andre interesserte. 

Seminaret “Teaching and learning disciplinary writing” ble fasilitert av to eksperter fra Universitetet i 

Bielefeld, http://www.uni-bielefeld.de/(en)/Universitaet/Einrichtungen/SLK/schreiblabor//, som har 

mange års erfaring som skrivelærere.  

Office365 tas i bruk i MittUiB (Canvas) og prosjektet har anbefalt løsning på digitale skrivegrupper. 

Videre har prosjektgruppen planlagt og produsert enkle digitale læringsobjekter som inngår i en 

akademisk skriveprosess som inkluderer IK. I høstsemesteret (2018) ble det kjørt pilot på integrering 

i emner i geografi. Videre er det skrevet forslag til en fagplan for hvordan IK og akademisk skriving 

kan inngå i fagets utdanning – og hvor det er tatt høyde for progresjon gjennom hele studieløpet. 

Planer 

Plan for resten av første del av prosjektperioden (2018-19): 

 Evaluering av pilotene 

 Utvikle guider for bruk av de digitale læringsverktøyene 

http://www.uni-bielefeld.de/(en)/Universitaet/Einrichtungen/SLK/schreiblabor/


 Utvikle en struktur på gjenfinning av e-læringsverktøyene i MittUiB (Canvas) 

 Studentproduksjon av planlagte e-læringsobjekter 

 Presentasjon av work-in-progress på Virak 2019 og EAWAT 2019 

Plan for andre år av prosjektperioden (2019-20): 

 Studentproduksjon av planlagte e-læringsobjekter 

 Utvikling av digital verktøykasse for deling 

 Presentasjon på Creating Knowledge 2020 

 

Søknadssum fra NB for neste prosjektperiode (2019-20): NOK 330.000 

  


