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Skrivesenter ved Universitetet i Oslo 

Oppfølging og tilbakemelding til studenter kan bidra til utdanningskvalitet og bedre 

gjennomstrømning. En viktig faktor i den forbindelse er innføring i akademisk skriving og 

kommunikasjon. Mange fagmiljøer har erfart at dagens studenter har behov for mer hjelp med 

akademisk skriving enn det som tilbys i den faglige undervisningen. Dette gjelder ikke minst 

studenter med et annet morsmål enn undervisningsspråket. Universitetsbiblioteket (UB) vil 

invitere fakultetene til å delta i pågående skrivepedagogiske forprosjekter, og på sikt til 

etableringen av et akademisk skrivesenter ved UiO. 

 

I de senere år har en rekke europeiske universiteter og høgskoler opprettet støttetilbud for 

akademisk skriving i form av skrivesentre, etter inspirasjon fra amerikanske writing centers. UB 

har tatt initiativ til å opprette et slikt senter, der studenter kan henvende seg for å få hjelp med 

skrivearbeid. Senteret vil tilby én-til-én–veiledning med erfarne studenter (peer tutoring), mindre 

kurs i akademisk skriving samt trykt og elektronisk støttemateriale. Den modellen som foreslås, er 

en lavterskelmodell som kan utvikles over tid til å omfatte flere funksjoner. Forslaget baserer seg 

på erfaringer gjort ved UiO og andre universiteter og høgskoler. 

 

Arbeidet med å opprette et skrivesenter ved UiO må foregå i samarbeid med fakultetene, der 

biblioteket stiller med lokaler og øvrig infrastruktur i Georg Sverdrups hus (pc-er og web-

tjenester). UBs initiativ innbefatter to faser. For det første en fase med forprosjekter (august 2015 – 

juni 2016).  UB har høsten 2015 igangsatt ulike skrivepedagogiske prosjekter i samarbeid med 

Farmasøytisk institutt, Fagområdet for universitetspedagogikk og Institutt for lærerutdanning og 

skoleforskning. Arbeidet ledes av førstebibliotekar og skrivepedagog Ingerid S. Straume.  

For det andre kommer etableringen av skrivesenteret. Formålet med forprosjektene er å skaffe 

kunnskap om studentenes behov for veiledning i akademisk skriving slik at denne kunnskapen kan 

være med å forme en lokal tilrettelagt skrivesentermodell. Et skrivesenter skal verken tilby faglig 

veiledning eller korrektur/språkvask, men gi veiledning på tekstproduksjon og skriveprosesser. 

Tilbudet ved UiO bør være åpent for alle, men dersom det skulle bli nødvendig å differensiere, vil 

bachelorstudenter ha forrang. Skrivesenteret vil legge vekt på å integrere akademisk skriving med 

andre av bibliotekets tjenester – fysiske og elektroniske, men det er også viktig å understreke at det 

er ønskelig at skriveveiledning blir en del av det faglige tilbudet ved fakultetene. I forprosjektene vil 

UB bidra med en halv stilling for å koordinere aktivitetene. På lengre sikt bør det økonomiske 

ansvaret for skrivesenteret deles mellom fakultetene. 
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Det fins i dag skrivesentre ved UiB (Bibliotek for HF-fakultetet), UiT (Fakultetet for humaniora, 

samfunnsvitenskap og lærerutdanning), NMBU (ved biblioteket), HiOA (Studieverkstedet ved 

Læringssenteret), HiB (som pilotprosjekt) og en rekke europeiske universiteter. Skrivesentrene blir 

mye brukt, og får gjennomgående gode evalueringer av studenter, blant annet som hjelp til å 

«knekke kodene» for akademisk skriving. Ved UiO har støttetilbudene i akademisk skriving vært 

spredte og sporadiske, men det eksisterer et vellykket tilbud for minoritetsspråklige studenter ved 

UV-fakultetet (VEILAKAD) som er opprettet i samarbeid med MiFA (Mangfold i Fokus i 

Akademia, Avdeling for fagstøtte).  

 

De igangsatte forprosjektene vil ha en kostnadsramme på NOK 400 000. Hovedkostnaden er lønn 

for prosjektleder Ingerid Straume. Straumes arbeid med koordinering, opplæring og veiledning 

utgjør i prosjektperioden 50 % stilling ved UB. 

 

Skrivesenteret som eventuelt etableres vil ha en stipulert årlig kostnadsramme på  1.500.000. 

Dette inkluderer lønn til senterleder i tillegg til timelærerlønn til studenter, 

konferanser/studieturer, trykt materiale, nettadministrasjon og utstyr.  

 

UB ønsker med dette å invitere Utdanningskomiteens medlemmer til en diskusjon om etablering 

av et akademisk skrivesenter ved UiO.  

Spørsmål til komiteen 

- Hvordan vurderes behovet for skriveveiledning ved de enkelte 

fakultetene/studieprogrammene? 

- Hvordan vurderes fakultetenes interesse for å bidra til å utvikle et skrivesenter, og eventuelt 

delta i forprosjekter?  

- Hvordan vurderes muligheten for å dele en framtidig finansiering av et skrivesenter mellom 

fakultetene og UB? 

Vedlegg: 

- Bakgrunnsnotat om skrivesentre 

 

 

Med hilsen 

 

Bente R. Andreassen,  

bibliotekdirektør 

 

Eystein Gullbekk,  

leder for undervisingsstøtte, Universitetsbiblioteket 


