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Sluttrapport for Modulbasert opplæring i akademiske ferdigheter. 
 
Dette er sluttrapporten fra Universitetsbiblioteket som er den ene deltaker i 
prosjektet. 
 
Ansvarlige/prosjektledere v/ Universitetsbiblioteket: Jesper Mørch og for Skrivestua: 
Ingrid Galtung 
 
Oppsummering av prosjektet: 
 
Prosjektgruppen ble nedsatt i oktober 2020 med mål om læringsmoduler i 
studieteknikk, kildevurdering og kildebevissthet, akademisk skriving og litteratursøk 
og kildebruk. Det har blitt jobbet jevnt med disse modulene, men det er komplekse 
emner som skal komprimeres til korte digitale ressurser. Dette tar tid. Det var 
ønskelig at disse modulene skulle være klare som piloter allerede våren 2021, noe 
som viste seg å være for kort frist. Også fristen for ferdig prosjekt 1. oktober 2021 må 
skyves på pga utfordrende arbeidsvilkår.  
 
UBs prosjektgruppe har hatt jevnlige møter, men har vært preget av en del 
utskiftninger av medlemmer.  Det har av flere årsaker vært vanskelig å holde en jevn 
fremdrift i prosjektet. Korona-pandemien forsinket utviklingsarbeidet i en periode. Det 
har i lengere perioder være medarbeidere som jobbet hjemmefra med nedsatt 
kapasitet med små barn hjemme. Det har også være noe utskiftning av 
medarbeidere i prosjektet pga sykdom og permisjon. Driften av universitetsbiblioteket 
har være utfordrende i denne perioden og leder måtte prioritere denne. Samarbeidet 
med medieavdelingen har også vært utfordrende, fordi det i stor grad er behov for 
fysiske møter og arbeid på campus. Arbeidet med filming ble derfor forsinket. Det 
fremheves allikevel at samarbeidet som sådan har fungert godt og arbeidet er godt i 
gang nå som campus er gjenåpnet.  
 
Lessons learned 
 
Det viste seg at prosjektet i en tidlig fase burde ha avklart hva som menes med 
læringsobjekter i canvas. Det var ulike forståelser av hva et læringsobjekt er og 
hvordan det kan integreres i emnene i canvas.  
 
Leverte moduler og plan for videre arbeid 
 
Modulene Kildevurdering og kildebevissthet og Studieteknikk er levert. Disse består 
av introduksjonsfilmer og skriftlige ressurser som kan deles i Canvas. I tillegg er det 
levert en oversikt over tilgjengelige program og ressurser fra biblioteket som bestilt.  
 
Det er ferdiggjort manuskript til ytterligere to manus og det er bestilt tid til produksjon 
ultimo oktober. 
 
Den opprinnelige utviklingsplanen viste seg å være for optimistisk når den daglige 
driften gjennom prosjektet ble utfordrende. Konsekvensene av utfordringene her vært 



at vi ikke rekker å være ferdig til 1. oktober 2021, og modulene om akademisk 
skrivning ennå ikke er ferdige. Det er utviklet en introduksjon til akademisk skriving, 
uten Skrivestua, men denne bør bygges ut med innspill fra Skrivestua. Vi har ferdig 
gjort to ting og enda to moduler på vei til ferdiggjørelse. De forventes å være ferdig 
innen jul. 
 
Skrivestua ønsker fortsatt å utvikle en modul om akademisk skrivning. Arbeidet kan 
tidligst starte opp i januar 2022.   
 
Økonomi: 
 
Vi har ikke benyttet alle de tildelte midlene. Per dags dato er det brukt: 
 
Navn: Timer: Kostnader: 
Hilde Moore 300 95025,00 
Snorre Halvor Djupedal 10 2896,50 
Matthias Pintsch 25 7374,75 
Ialt Innkludert sosial kostnader 

(43824,31) 
149120,56 

 
Produksjonskostnader til ferdigstilling av de to siste modulene føres på budsjett til 
universitetsbiblioteket.  
 


