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1.iInnledning	

Målet	med	oppgaven	er	å	evaluere	et	organisert	kurs	for	å	bedre	IT-kompetanse.	Vi	har	valgt	å	

evaluere	et	innføringskurs	i	EndNote,	gjennomført	av	HumSam-biblioteket	ved	Universitetet	i	

Oslo.	Kurset	holdes	ca	fem	ganger	i	semesteret,	og	deltakere	kan	møte	opp	uten	å	melde	seg	

opp	på	forhånd.	Kurset	fokuserer	på	å	gi	en	grunnleggende	innføring	i	EndNote	til	

masterstudenter,	PhD-kandidater	og	ansatte.	Vi	har	deltatt	som	observatører	på	to	

innføringskurs,	og	har	gjennomført	fem	intervjuer,	av	én	kursleder	og	fire	deltakere. 

 

HumSam-biblioteket	oppgir	følgende	om	målet	med	kurset	på	sine	hjemmesider: 

Fig.1	EndNote	-	ansatte,	phd-kandidater	og	masterstudenter	fra	SV,	HF	og	UV.	Hentet	11.05.2016	fra:	

https://www.ub.uio.no/kurs/enkeltstaende/hf-sv-uv-endnote/	 

I	hvilken	grad	oppfyller	HumSam-bibliotekets	introduksjonskurs	i	EndNote	Kirkpatricks	Four	

levels	of	evaluation	model	(Kaasbøll,	2016,	s.	120)	og	Kaasbølls	Ten	golden	rules	for	improving	IT	

users’	competence	(Kaasbøll,	2016,	s.	5)	retningslinjer	for	gode	kurs?	Her	vil	vi	evaluere	kurset	

og	kursledernes	gjennomføring	og	undervisningsmetoder,	samt	se	dette	opp	mot	HumSam-

bibliotekets	egne	mål	for	kurset	og	det	antatte	ferdighetsnivået	til	deltakerne.	 
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1.1 Bakgrunn for valg av kurs 

Vi	valgte	å	evaluere	et	brukerkurs,	da	vi	ønsket	å	jobbe	med	en	brukergruppe	med	et	variert	

ferdighetsnivå	og	utgangspunkt,	men	som	hadde	som	felles	mål	å	høyne	egen	IT-kompetanse.	Et	

kurs	som	dette	gir	oss	muligheten	til	å	kunne	få	innsikt	i	hele	prosessen	og	gjennomføringen	av	

kurset,	fra	kursstart	til	slutt.	Det	har	gitt	oss	et	godt	grunnlag	for	å	kunne	gjøre	en	grundig	

evaluering	av	kurset,	da	vi	har	fulgt	tett	på	deltakerne	hele	veien.	Gjennom	intervju	og	

observasjon	har	vi	kunnet	kartlegge	om	kurset	møter	de	forventninger	og	målsetninger	

kursleder	og	deltakerne	har	av	kurset.	 

 

Det	var	mange	faktorer	som	spilte	inn	da	vi	skulle	avgjøre	hvilket	brukerkurs	vi	ønsket	å	

evaluere.	Ett	av	ønskene	var	at	kurset	skulle	være	på	nybegynnernivå.	Dette	fordi	det	ville	være	

enklere	for	oss	å	vurdere	om	kurset	holdt	riktig	nivå	i	forhold	til	kursets	uttalte	krav	til	

ferdighetsnivå,	og	deltakernes	faktiske	nivå.	Et	annet	ønske	vi	hadde,	var	ikke	å	evaluere	et	kurs	

i	dataferdigheter	som	Office-pakken	eller	et	operativsystem	som	Windows	eller	OS	X.	Dette	

hovedsakelig	fordi	vi	ønsket	et	mer	spisset	kurs,	og	litt	fordi	det	alltid	er	nyttig	å	benytte	slike	

muligheter	til	å	lære	noe	nytt. 

 

Valget	vårt	falt	på	introduksjonskurs	i	EndNote,	da	det	passet	våre	kriterier	godt	og	kurslederne	

var	positive	til	vår	deltakelse.	EndNote	er	et	verktøy	for	å	få	oversikt	over	egne	referanser	i	en	

akademisk	tekst.	Programmet	fungerer	som	et	referanseverktøy,	men	fungerer	også	som	en	

plug-in	til	forskjellige	tekstbehandlingsprogrammer,	og	kan	også	kobles	opp	mot	akademiske	

databaser.	Det	var	viktig	for	oss	å	kunne	delta	på	hele	kurset	og	ikke	bare	enkelte	deler	for	å	

kunne	gjøre	en	god	evaluering.	Da	disse	kursene	var	på	3	timer	hver,	var	de	passende	å	

gjennomføre.	Ved	å	delta	på	flere	kurs	i	samme	kursrekke,	opplevde	vi	også	å	få	veldig	god	

innsikt	i	positive	og	negative	sider	ved	kurset,	og	se	på	de	unike	forskjellene	de	ulike	kurslederne	

bragte	med	til	kurset.	 
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2.	Metoder 

2.1 Kirkpatrick og Kaasbøll 

Kirkpatricks	Four	levels	of	evaluation	model 

Kirkpatricks	evalueringsmodell	er	hovedsakelig	en	modell	som	fokuserer	på	en	kombinasjon	av	

flere	evalueringer.	Modellen	er	delt	inn	i	fire	nivåer,	der	det	første	nivået	evaluerer	reaksjonen	

til	deltakerne,	hovedsakelig	ved	å	fokusere	på	i	hvilken	grad	kurset	var	gunstig,	lærerikt,	og	

engasjerende.	Det	andre	nivået	er	læring,	som	går	ut	på	å	vurdere	i	hvilken	grad	deltakerne	har	

klart	å	tilegne	seg	den	kunnskap	og	de	ferdigheter	som	var	tiltenkt	ved	deltakelse	i	kurset.	Det	

tredje	nivået	omhandler	endring	i	adferd	hos	kursdeltaker.	Meningen	med	denne	evalueringen	

er	å	finne	ut	hvilken	type	og	i	hvilken	grad	endringer	har	skjedd,	ved	å	undersøke	om	deltakerne	

bruker	det	de	lærte	på	kurs	når	de	gjennomfører	daglige	aktiviteter.	Det	fjerde	nivået	er	en	

evaluering	av	i	hvilken	grad	det	har	skjedd	forandringer	i	deltakernes	utførelse	av	oppgaver,	og	

om	kurset	har	oppfylt	målene	og	bidratt	til	resultater.	 

 

Kaasbølls	Ten	golden	rules	for	improving	IT	users’	competence

 
Fig.2		Kaasbølls	Ten	golden	rules	for	improving	IT	users´	competence	(Kaasbøll,	2016,	s.	5) 
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Kaasbølls	ti	gyldne	regler	(fig.	1)	omhandler	gjennomføring	av	kurs	eller	opplæring	i	IT,	og	

reglene	tar	for	seg	blant	annet	innhold,	tidspunkt	og	hvilke	brukere	som	bør	inkluderes	i	et	kurs.	 

Reglene	kan	ses	på	som	retningslinjer,	og	dersom	man	skal	lage	et	kursopplegg	bør	det	tas	

utgangspunkt	i	dette.	Målet	med	reglene	er	at	et	kurs	skal	gi	mest	mulig	utbytte	for	brukerne	av	

et	system	og	bedre	deres	kompetanse.	Selv	om	enkelte	av	punktene	bærer	preg	av	at	de	er	

rettet	mot	opplæring	i	organisasjoner,	gir	de	likevel	et	godt	faglig	grunnlag	for	å	evaluere	

gjennomføring	av	kurs	i	EndNote. 

 

2.2 Ikke-deltakende observasjon og semi-strukturert intervju 

Observasjoner	kan	gjennomføres	under	forskjellige	omstendigheter,	hovedsakelig	delt	inn	i	

kontrollerte	omgivelser	-	hvor	observasjonsobjektet	utfører	handlinger	under	kontrollerte	

forhold,	ofte	i	et	laboratorium,	eller	naturlige	omgivelser	-	hvor	observatør	observerer	deltaker	i	

en	vanlig	setting,	ofte	mens	deltaker	gjør	oppgaver	de	er	kjent	med	(Rogers	et.	al,	2015,	s.	252-

262).	Vi	har	valgt	å	benytte	oss	av	observasjon	i	naturlige	omgivelser.	Vi	valgte	også	å	

gjennomføre	ikke-deltakende	observasjoner,	da	vi	ønsket	å	observere	kurset	uten	å	påvirke	

normal	kursgjennomføring,	eller	forstyrre	opplegget	ved	å	stille	spørsmål	til	deltakere	eller	

kursleder	underveis.	 

 

Semi-strukturerte	intervju	kombinerer	både	åpne	og	lukkede	spørsmål,	der	det	er	en	plan	som	

følges,	slik	at	de	samme	temaene	blir	tatt	opp	i	eventuelle	flere	intervju	(Rogers	et.	al,	2015,	s.	

234).	Denne	metoden	er	nyttig	for	å	legge	til	rette	for	gode	og	åpne	samtaler	som	kan	lede	til	

innsikt	i	deltakers	ferdigheter,	og	kan	gi	deltakere	rom	for	å	komme	med	utdypende	og	

reflekterte	svar.	Samtidig	åpner	den	strukturerte	oversikten	for	data	som	er	lettere	å	

reprodusere	og	sammenligne.	Vi	ønsket	å	få	en	bredere	forståelse	av	hva	slags	reaksjon	

deltakerne	hadde	til	kurset,	og	hvorvidt	disse	stemte	med	antagelser	og	notater	tatt	under	

observasjon.	 
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3.	Pensum 

3.1 Developing digital competence - learning, teaching and supporting use 

of information technology av Kaasbøll, J. (2016) 

I	boken	Developing	digital	competence	-	learning,	teaching	and	supporting	use	of	information	

technology,	av	Kaasbøll,	J.	(2016)	blir	læring,	undervisningsmetoder	og	nyttigheten	av	

forbedring	av	IT-kompetanse	dekket	i	detalj.	Kaasbøll	påpeker	at	det	er	få	forskningsbidrag	

innen	læring	og	opplæring	i	IT-bruk,	men	at	resultater	fra	forskningen	likevel	gir	et	godt	

grunnlag	for	hvilke	undervisningsmetoder	og	teknikker	som	forbedrer	brukerens	IT-

kompetanse.	Denne	boken	har	som	mål	å	samle	og	organisere	kunnskapen	fra	forskningen	på	

dette	feltet.	Basert	på	denne	kunnskapen	har	Kaasbøll	utarbeidet	“the	ten	golden	rules	for	

improving	IT	competence”	som	han	beskriver	inngående	i	hvert	kapittel.		 

 

3.2 Models for Understanding av Mayer, R. (1989) 

Models	for	Understanding	av	Mayer	(1989)	er	en	vurdering	av	flere	studier	der	to	grupper	

studenter,	hvor	den	ene	gruppen	lærer	ved	hjelp	av	begrepsmodeller,	og	den	andre	lærer	det	

samme	uten	modeller,	settes	opp	mot	hverandre	og	sammenlignes.	Artikkelen	tar	hovedsakelig	

for	seg	bruken	av	moduler	for	forståelse	(“modules	for	understanding”),	der	målet	er	å	

undersøke	nyttigheten	av	å	gi	modeller	som	hjelp	for	at	studenter	lettere	skal	forstå	

vitenskapelige	forklaringer.	Artikkelen	undersøker	tre	antagelser	om	effekten	av	

begrepsmodeller:	at	modellene	forbedrer	muligheten	til	å	huske	begrepsinformasjon,	reduserer	

ordrett	hukommelse,	og	øker	kreative	løsninger	på	overføringsproblemer.	 
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3.3 The transfer of training: What really matters av Grossman, R., Salas, E. 

(2011) 

Artikkelen	The	transfer	of	training:	what	really	matters	(2011)	av	Grossman	&	Salas	er	en	

vurdering	av	faktorer	som	er	viktige	for	at	overføring	av	læring	(“transfer	of	training”)	skal	bli	

vellykket.	Det	påpekes	at	det	finnes	mye,	og	ofte	lite	konsistent	forskning	angående	overføring	

av	læring,	og	at	det	kan	være	vanskelig	for	organisasjoner	å	plukke	ut	hvilke	faktorer	det	er	

viktigst	å	ha	fokus	på.	Grossman	&	Salas	tar	her	for	seg	de	faktorene	som	gjennom	forskning	har	

vist	seg	å	ha	sterkest	og	mest	konsistent	sammenheng	med	denne	overføringen,	og	beskriver	

det	som	en	oversikt	som	kan	benyttes	som	retningslinjer.	De	bruker	her	en	modell	av	Baldwin	&	

Ford	som	utgangspunkt,	og	deler	faktorene	inn	i	tre	kategorier:	kursleders	karakteristikker,	

design	av	læringsmateriale	og	arbeidsmiljø. 

 

3.4 The flawed four-level evaluation model av Holton III, E. (1996) 

I	artikkelen	The	flawed	four-level	evaluation	model	av	Holton	III	(1996)	tas	det	opp	at	

forskningen	på	teorier	og	modeller	for	utvikling	av	menneskelige	ressurser	er	utilstrekkelig.	

Hovedsakelig	går	Holton	inn	på	at	Kirkpatricks	Four	levels	of	evaluation	model	ikke	er	komplett,	

til	tross	for	at	den	blir	sett	på	som	en	standard	i	bransjen.	Når	det	kommer	til	manglene	ved	

Kirkpatricks	modell	trekker	han	særlig	frem	at	den	egentlig	kun	er	en	taksonomi	av	

læringsutbytte,	og	at	det	å	konkludere	med	årsakssammenhenger	når	det	gjelder	evaluering	av	

læring	krever	en	mer	komplett	modell.	Taksonomi	beskrives	her	som	en	klassifiseringsordning.	

Holton	foreslår	istedenfor	en	modell	med	tre	hovedkategorier:	læring,	individuell	prestasjon	og	

organisatoriske	resultater.	 
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4.	Observasjon	og	intervju 

For	å	differensiere	kursene	og	kurslederne	i	oppgaven	har	vi	valgt	å	kalle	kursene	for	kurs	1	og	

kurs	2,	med	tilhørende	kursleder	1	og	kursleder	2.	 

4.1 Planlegging av observasjoner 

Planlegging	av	observasjon	av	kurs	1	begynte	med	å	lese	gjennom	tilgjengelig	informasjon	om	

kurset	på	UiOs	hjemmesider.	Nettsiden	har	en	kort	introduksjonstekst,	som	introduserer	hva	

man	skal	lære	på	kurset,	arbeidsmåter,	mulig	forberedelse	til	kurset	og	målgruppe	for	kurset,	i	

tillegg	til	praktisk	informasjon	om	kursets	varighet	og	lokasjon,	og	kontaktinformasjon	til	

kursledere. 

 

Vi	visste	at	vi	ønsket	å	gjennomføre	en	ikke-deltakende	observasjon,	og	et	lokale	med	stor	plass	

åpnet	også	for	gjennomføringen	av	observasjon	under	naturlige	omstendigheter,	hvor	vi	fint	

kunne	sitte	langt	bak	og	observere	både	kursleder	og	deltakere.	Vi	kontaktet	kursleder	via	e-

post,	og	fikk	lov	til	å	gjennomføre	den	typen	observasjon	vi	ønsket.	 

 

Vi	fastsatte	mål	for	observasjonen,	hvor	vi	ønsket	å	hele	tiden	vurdere	kursgjennomføringen	

opp	mot	Kaasbølls	Developing	digital	competence	-	learning,	teaching	and	supporting	use	of	

information	technology	(2016),	med	spesiell	vekt	på	Ten	golden	rules	for	improving	IT	

competence	(s.5).	Kirkpatricks	Four	levels	of	evaluation	model	var	også	del	av	grunnlaget	for	

observasjonen,	med	spesielt	fokus	på	første	nivå.	 

 

Planlegging	av	observasjon	av	kurs	2	var	i	stor	grad	lik	planlegging	av	kurs	1.	Vi	diskuterte	

viktigheten	av	å	observere	kurs	2	som	et	selvstendig	kurs,	og	ikke	bare	sammenligne	det	med	

kurs	1.	Ulikhetene	ville	komme	frem	som	et	resultat	av	at	vi	vurderte	begge	kursene	opp	mot	de	

samme	kriteriene,	ikke	fordi	vi	subjektivt	likte	et	kurs	eller	en	kursleder	frem	for	en	annen.	

Samtidig	var	vi	opptatt	av	å	bemerke	oss	strukturelle	forskjeller	i	kursopplegget. 
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4.2 Gjennomføring av observasjoner 

Begge	kursene	varte	litt	under	de	forespeilede	3	timene,	og	var	begge	tredelte.	Kursene	ble	

holdt	i	Læringsoasen	i	HumSam-biblioteket	i	Georg	Sverdrups	hus.	 

 

Observatørene	observerte	begge	kursene	som	avtalt	med	kurslederne,	og	tok	notater	

underveis.	Under	observasjon	ble	kursleders	presentasjon	av	kursinnhold	og	metoder	for	

gjennomføring,	deltakernes	spørsmål	og	ferdigheter,	og	andre	ting	som	bemerket	seg	notert. 

	 

Kurs	1	ble	observert	7.	april,	og	observasjonen	ble	gjennomført	i	henhold	til	planen.	Kursleder	

introduserte	observatørene	til	deltakerne	i	starten	av	kurset,	og	forklarte	hvorfor	kurset	blir	

observert.	Kurset	ble	ledet	av	én	kursleder,	og	hadde	syv	deltakere,	som	alle	gjennomførte	hele	

kurset. 

 

Vi	opplevde	problemer	med	gjennomføring	av	observasjon	av	kurs	2.	Original	kursdato	var	18.	

april,	som	deretter	ble	flyttet	til	25.	april.	Kurset	25.	april	ble	avlyst,	da	kursleder	ble	syk.	Det	ble	

ikke	satt	opp	noe	alternativt	kurs	til	å	erstatte	dette.	Observasjon	av	kurs	2	ble	derfor	

gjennomført	ved	neste	kursdato,	som	var	6.	mai.	 

 

Observasjon	6.	mai	ble	gjennomført	i	henhold	til	planen.	Også	her	ble	deltakerne	informert	om	

at	kurset	ble	observert,	og	hvorfor.	Kurset	ledes	av	én	kursleder,	i	tillegg	er	det	en	ekstra	person	

som	går	rundt	og	hjelper	deltakere	som	lurer	på	ting	underveis	i	kurset.	Det	møtte	opp	totalt	8	

deltakere	til	kurset,	hvor	på	én	deltaker	forlater	kurset	etter	første	del	(ca	50	min	inn	i	kurset),	

og	én	deltaker	forlater	kurset	etter	del	2	(ca	110	min	inn	i	kurset). 

 

4.3 Planlegging av intervjuer 

Intervjuene	ble	planlagt	på	bakgrunn	av	behovet	for	å	tilpasse	oss	store	endringer	i	

intervjusituasjonen,	og	forskjellige	intervjuobjekter.	I	forkant	av	begge	kursene	ble	det	avtalt	

med	kursleder	per	e-post	at	vi	kunne	spørre	deltakerne	på	kurset	om	de	ønsket	å	delta	på	et	

anonymt	intervju.	Fordi	kursene	var	drop-in	kurs,	hadde	vi	ikke	mulighet	til	å	avtale	intervju	
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med	deltakere	på	forhånd.	Vi	var	klare	på	at	vi	ikke	ønsket	å	forstyrre	ordinært	kursopplegg,	noe	

kurslederne	var	enige	i.	Intervjuer	ble	derfor	lagt	til	pausene,	og	til	etter	avsluttet	kurs. 

 

Før	kurs	1	ble	det	skrevet	en	intervjuguide	for	semi-strukturert	intervju	til	kursdeltaker.	Denne	

var	i	stor	grad	fokusert	på	å	samle	informasjon	om	hvordan	deltakerne	opplevde	kursets	nivå,	

sitt	eget	ferdighetsnivå	og	mestring	av	EndNote,	samt	hvorvidt	kurset	sammenfalt	med	deres	

forventninger.	Vi	ønsket	også	at	deltakerne	kunne	komme	med	frie	innspill	til	hvordan	kurset	

kunne	vært	annerledes.	 

 

Intervjuguide	til	deltakerne	på	kurs	2	var	den	samme	som	deltakerne	til	kurs	1.	Vi	la	til	to	

spørsmål	i	intervjuguiden	under	observasjonen,	da	vi	ønsket	tilbakemelding	på	noen	praktiske	

forskjeller	i	gjennomføring	av	kurset. 

 

Planlegging	av	intervjuguide	til	kursleder	1	var	ikke	omfattende	i	forkant	av	kurset,	dette	fordi	vi	

ønsket	å	stille	spørsmål	som	var	så	relevante	for	kursopplegget	som	mulig.	De	grunnleggende	

spørsmålene	omhandlet	målgruppen	for	kurset,	og	valg	i	forhold	til	bruk	av	virkemidler	som	

PowerPoint,	live	gjennomgang,	manualer	og	andre	hand-outs.	Under	kurset	ble	det	kontinuerlig	

notert	spørsmål	om	kursleders	opplevelse	av	deltakerne,	og	hvordan	de	passet	inn	i	tenkt	

målgruppe	til	kurset.	Det	ble	også	notert	spørsmål	om	hvordan	kursleder	opplever	at	

virkemidler	fungerer,	og	om	valg	rundt	spørsmålsstilling	til	og	fra	deltakerne. 

 

Planlegging	av	intervjuguide	til	kursleder	2	var	lik	planlegging	av	intervjuguide	til	kursleder	1.	Vi	

valgte	bevisst	å	holde	spørsmålene	like,	men	la	også	til	noen	spørsmål	om	opplevelsen	av	å	ha	

en	ekstra	person	som	hjelper	deltakerne	med	mer	individuell	oppfølging,	og	hvordan	dette	

påvirket	gjennomføringen	av	kurset.	
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4.4 Gjennomføring av intervjuer 

Intervju	av	kursdeltakere	i	kurs	1	ble	gjennomført	i	pausene	i	kursopplegget,	og	i	henhold	til	den	

oppsatte	intervjuguiden.	Det	ble	gjennomført	intervju	av	to	intervjuobjekter,	begge	voksne	

kvinner	som	deltok	på	kurset	i	forbindelse	med	sine	masteroppgaver.	Det	første	

intervjuobjektet	vurderte	sitt	eget	ferdighetsnivå	innen	IT	som	høyt,	mens	det	andre	

intervjuobjektet	ga	uttrykk	for	at	hun	opplevde	mye	IT	som	vanskelig,	og	at	hun	var	helt	

avhengig	av	kurs	for	opplæring	og	bruk	av	flere	systemer	og	programvarer. 

Semi-strukturerte	intervju	fungerte	godt,	da	det	var	variasjon	i	hvor	mye	deltakerne	ville	prate,	

og	valget	av	typen	intervju	åpnet	for	spørsmål	som	oppsto	naturlig	i	intervjusituasjonen.	

Deltakerne	ga	svar	på	både	åpne	og	lukkede	spørsmål,	som	var	nyttige	for	evalueringen	av	

kurset.	Intervjuguiden	var	passe	stor,	slik	at	intervjuene	fint	kunne	tas	i	pausene. 

 

Gjennomføring	av	intervju	av	kursdeltakerne	i	kurs	2	foregikk	på	samme	måte	som	for	

deltakerne	i	kurs	1.	Igjen	holdt	vi	to	intervju,	begge	med	kvinner,	hvor	ett	av	intervjuobjektene	

deltok	på	kurset	i	forbindelse	med	sin	doktorgrad	(Ph.D),	og	det	andre	i	forbindelse	med	

mastergrad.	Generelt	var	det	et	sterkt	flertall	av	kvinner	på	begge	kursene,	det	føltes	derfor	ikke	

unaturlig	at	alle	intervjuobjektene	var	kvinner.	Begge	deltakerne	vurderte	selv	sin	egen	IT-

kompetanse	som	middels.	 

Innføringen	av	noen	ekstra	spørsmål	i	intervjuguiden	var	uproblematisk,	og	intervjuene	lot	seg	

gjennomføre	i	pausene. 

 

Intervjuet	av	kursleder	1	ble	gjennomført	rett	etter	at	kurs	1	var	ferdig.	Intervjuguiden	som	ble	

delvis	utviklet	under	kurset,	fungerte	godt.	Vi	opplevde	at	kursleder	1	var	bevisst	egne	valg	

rundt	kursopplegget,	og	ga	gode	utdypende	svar	på	våre	spørsmål.	Semi-strukturert	intervju	var	

en	god	metode	da	kursleder	tok	opp	tema	som	det	var	interessant	for	oss	å	utforske	videre.	 

 

Kursleder	2	kunne	ikke	gjennomføre	avtalt	intervju,	og	var	ikke	tilgjengelig	for	nytt	intervju	før	

13.	mai.	Her	har	vi	igjen	vært	svært	uheldige,	og	manglende	tid	til	intervju	hadde	vært	unngått	

hvis	kurset	hadde	blitt	gjennomført	på	original	dato	og	ikke	deretter	avlyst	grunnet	sykdom. 
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4.5 Oppsummering av kursene 

Begge	kurslederne	holdt	en	kort	introduksjon	der	de	presenterte	seg	selv	og	kurset.	De	sendte	

også	rundt	en	liste	hvor	kursdeltakerne	noterte	navn,	hvilket	institutt	de	kom	fra,	og	krysset	av	

for	om	de	var	bachelor-	eller	masterstudenter,	PhD-kandidater	eller	ansatte.	Videre	kartla	

kurslederne	om	noen	av	deltakerne	skulle	bruke	egen	datamaskin. 

Modul	1 
Begge	kurslederne	startet	med	å	gå	igjennom	«mitt	bibliotek»,	deretter	oppretting	av	filer,	og	

viktigheten	ved	å	gjøre	dette	korrekt	for	å	unngå	problemer	i	biblioteket.	Deretter	bemerket	

begge	viktigheten	av	å	holde	orden	på	hva	slags	referansetype	som	skal	brukes.	Videre	forklarte	

de	de	ulike	feltene	en	referanse	består	av.	Hovedforskjellen	her	var	at	kursleder	1	brukte	

betydelig	lengre	tid,	og	gikk	svært	nøye	igjennom	alle	feltene,	og	hvilke	knapper	deltakerne	

skulle	trykke	på.	 

 

Heretter	skulle	deltakerne	løse	tre	oppgaver,	hvor	hovedfokuset	lå	på	valg	av	referansetyper.	

Kursleder	1	demonstrerte	her	hver	oppgave	etter	noen	minutter,	og	forsikret	seg	om	at	alle	

deltakerne	forstod,	og	svarte	på	spørsmål	som	deltakerne	stilte	i	plenum.	Under	første	oppgave	

kom	kursleder	2	på	at	informasjon	om	hvordan	det	legges	inn	en	referanse	hadde	blitt	glemt,	og	

valgte	heller	å	spørre	deltakerne	om	de	hadde	fått	det	til,	fremfor	å	vise	hvordan	det	gjøres.	

Under	kurs	2	var	det	ingen	som	rakk	opp	hånden	eller	ba	spesifikt	om	hjelp,	men	det	var	likevel	

flere	som	trengte	hjelp	da	kursleder	og	medhjelper	gikk	rundt	for	å	se	om	deltakerne	hadde	fått	

det	til.	 

 

På	slutten	av	modul	1	valgte	kursleder	2	å	forklare	det	grunnleggende	oppsettet	i	EndNote	og	

brukte	termer	som	allerede	sto	i	oppsettet	som	f.eks	“group”.	Andre	begreper	som	“layout”	og	

“grensesnitt”	ble	også	brukt	uten	å	bli	utdypet	videre.	Kursleder	1	introduserte	denne	delen	

først	i	starten	av	modul	2,	og	brukte	også	en	del	begreper	uten	å	forklare	disse	til	deltakerne. 
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Modul	2 

I	begge	kursene	fokuserte	denne	modulen	på	problemløsningsmetoder	og	databaser.	Kurs	1	

startet	med	grupper,	og	gikk	deretter	videre	til	problemløsningsmetoder.	Disse	løsningene	ble	

presentert	av	begge	kurslederne,	dersom	deltakere	skulle	støte	på	problemer:	 

 

● Google	-	“google	it”	

● Spør	ansatte	på	HumSam-biblioteket	

● EndNote	sine	nettsider	

● Facebook-gruppe	hvor	brukere	kan	spørre	hverandre	og	EndNotes	distributør	om	hjelp	

 

Begge	kurs	gikk	videre	til	å	snakke	om	databaser.	Her	tok	kursleder	1	utgangspunkt	i	listen	

deltakerne	har	skrevet	seg	opp	på,	og	spurte	hvilke	databaser	de	forskjellige	deltakerne	bruker.	

Kursleder	2	gikk	rett	inn	i	søk	etter	referanser	i	tilgjengelige	databaser	på	nett,	og	hvordan	legge	

inn	en	referanse	fra	de	ulike	databasene	i	biblioteket.	Kursleder	2	benyttet	Oria	og	Google	

Scholar	uten	å	konferere	med	deltakerne	om	hvilke	databaser	de	bruker.	Igjen	demonstrerte	

kursleder	1	fortløpende,	og	sørget	for	at	alle	deltakerne	hang	med,	og	mestret	bruk	av	

databaser.	Ingen	av	kurslederne	ga	noen	definisjon	av	begrepet	database,	og	kursleder	2	

fortalte	ikke	deltakerne	hvordan	de	skulle	søke	i	databasene. 

Modul	3 

Modul	3	var	en	innføring	i	hvordan	man	kan	knytte	referansene	fra	EndNote	til	et	Word-

dokument.	Begge	kurslederne	gikk	igjennom	forskjellige	stiler,	men	igjen	er	det	bare	kursleder	1	

som	spurte	deltakerne	om	hvilke	stiler	de	bruker	på	sitt	institutt.	Kursleder	2	gikk	igjennom	

vanlige	feil	som	oppstår	ved	sitering,	og	tilfeller	hvor	man	måtte	ønske	spesiell	tilpassing.	 

 

Mot	slutten	av	denne	modulen	åpnet	kursleder	1	opp	for	samtale	med	alle	deltakerne,	og	de	

snakket	om	generell	bruk	av	EndNote,	og	deltakerne	stilte	spesifikke	spørsmål	om	bruk	av	

EndNote	til	sine	oppgaver.	Kursleder	2	spurte	deltakerne	om	det	var	ekstra	funksjoner	som	de	

ønsket	å	få	forklart	som	ikke	var	gjennomgått	tidligere. 

 



INF3280 – Vår 2016   Kandidatnummer: 167, 174, 179 og 187 

15 

Generelt	var	tonen	på	de	to	kursene	svært	ulik.	Kurs	1	var	veldig	åpent	for	spørsmål,	og	det	var	

god	dialog	mellom	kursleder	og	deltakerne.	Deltakerne	satt	langt	frem	og	stilte	aktivt	spørsmål	

uten	å	rekke	opp	hånden,	og	kurset	fungerte	mer	som	en	samtale.	I	kurs	2	var	det	få	som	rakk	

opp	hånden	for	å	be	om	hjelp.	Kursleder	spurte	underveis	i	plenum	hvordan	deltakerne	lå	an,	og	

responsen	fra	deltakerne	var	for	det	meste	stille.	Riktignok	var	det	mange	som	trengte	hjelp	når	

kursleder	og	medhjelper	gikk	rundt.	 

 

5.	Evaluering 

5.1 Kaasbølls Ten golden rules for improving IT users’ competence 
 

1. “Provide users with instruction sheets or videos, also during training.”	

Det	ble	ikke	utdelt	instruksjonsmanual	eller	oppgaver	på	ark	under	noen	av	kursene.	Det	

ble	heller	ikke	brukt	instruksjonsvideo	som	en	del	av	opplegget.	I	stedet	ble	det	brukt	

live	gjennomgang	på	lerret,	hvor	kurslederne	veiledet	deltakerne	gjennom	øvelser.	

Under	intervju	med	kursleder	1	påpeker	kursleder	at	de	er	avhengig	av	å	gjøre	det	på	

denne	måten,	da	film	ikke	er	like	fleksibelt	og	åpent	for	individuell	tilpassing.	

I	kurs	1	ble	det	utdelt	en	hand-out	med	informasjon	om	EndNote.	Denne	hand-outen	var	

ikke	lagt	opp	til	å	følge	opplegget	i	kurset,	men	er	tenkt	mer	som	en	oppsummering	av	

hva	EndNote	er,	og	noe	om	bruken.	Den	samme	informasjonen	ligger	tilgjengelig	på	nett,	

men	ble	ikke	benyttet	av	de	deltakerne	vi	intervjuet.	Ingen	av	intervjuobjektene	hadde	

sett	nøye	på	arkene	underveis	i	kurset,	men	et	av	intervjuobjektene	stilte	seg	positiv	til	å	

bruke	hand-out	til	oppfriskning	senere.	 

Kurslederne	og	kursopplegget	fulgte	ikke	Kaasbølls	første	gyldne	regel,	likevel	opplever	

vi	at	live	gjennomgang	fungerer	godt.	Dette	speiler	intervjuobjektene,	som	alle	var	

fornøyde	med	denne	gjennomføringen	av	kurset.	Her	kan	det	være	sammenheng	

mellom	kompetansenivå	hos	deltakerne	og	hvor	fornøyde	de	er	med	måten	kurset	blir	

gjennomført.	Som	Kaasbøll	poengterer,	kan	det	være	nyttig	for	deltakere	med	lav	IT-
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kompetanse	“å	observere	at	kursleder	demonstrerer	utførelsen	av	oppgaven.”	(2016,	s.	

24). 

	  

2. “Make sure users understand the usefulness of the IT.”	

Kurs	1	gjorde	en	veldig	god	jobb	i	begynnelsen	av	kurset,	med	å	forklare	hensikten	og	

nyttigheten	med	bruk	av	EndNote.	Her	ser	vi	mangler	i	kurs	2,	hvor	et	av	

intervjuobjektene	etterlyser	en	bedre	innsikt	i	hva	EndNote	kan	brukes	til.	En	forskjell	

her	er	også	at	kursleder	2	aktivt	går	igjennom	målene	HumSam-biblioteket	har	satt	seg	

på	sine	nettsider,	mens	kursleder	1	kun	viser	nettsiden	(med	målene)	på	lerret	i	det	

kurset	begynner.	Det	er	stor	variasjon	på	hvor	godt	kurslederne	følger	den	andre	gyldne	

regelen.	Gjennom	observasjonen	opplevde	vi	at	når	deltakerne	fikk	forklart	hva	som	var	

målet	med	øvelsen,	så	fulgte	de	bedre	med.	Når	kurset	ikke	ble	gjort	aktuelt	for	den	

individuelle	deltaker,	observerte	vi	flere	deltakere	som	tittet	ut	av	vinduet,	eller	sjekket	

e-post	underveis.	Avslutningsvis	er	det	viktig	å	merke	seg	at	disse	deltakerne	deltar	på	

kurset	frivillig,	og	som	oftest	i	forbindelse	med	gjennomføringen	av	en	grad.	De	har	nok	

derfor	ofte	god	forståelse	for	hvorfor	kurset	er	nyttig	for	dem.	

	

3. “Provide functional and structural models and confront misconceptions.”	

Ingen	funksjonelle	eller	strukturelle	modeller	ble	presentert	som	en	del	av	

kursopplegget.	Kurslederne	forklarte	heller	ikke	konkret	hvordan	programmet	var	bygd	

opp,	ei	heller	presenterte	de	noen	bestemt	oversikt	over	funksjonalitet	i	EndNote.	

Inndelingen	av	kursopplegget	ga	dog	innsikt	i	programmets	struktur.	Kurslederne	startet	

med	de	grunnleggende	delene	av	programmet,	altså	selve	referansene,	før	de	gikk	

videre	til	grupperinger	av	referanser,	og	deretter	bruk	av	databaser.	Under	intervju	med	

kursdeltakere	spurte	vi	om	hva	de	ville	gjort	annerledes	ved	kurset,	og	om	hva	de	

eventuelt	savnet.	Her	svarte	en	av	deltakerne	på	kurs	2	at	hun	savnet	informasjon	om	

funksjonalitet	i	EndNote	-	“I	forhold	til	bruk	av	programmet,	hvordan	man	skulle	tatt	det	

i	bruk,	istedenfor	å	bare	gå	rett	på	(...)”.	Deltakere	utdyper	følgende	ved	spørsmål	om	

hva	hun	ville	gjort	annerledes	hvis	hun	skulle	ledet	kurset	-	“Også	ville	jeg	gått	igjennom	

litt	basic	oversikt	over	programmet,	før	jeg	gikk	inn	i	referansene.”	Her	kommer	det	frem	
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at	både	en	funksjonell	modell	og	en	strukturell	modell	kunne	vært	nyttig	for	å	gi	

deltakere	oversikt	over	hvordan	EndNote	er	lagt	opp,	og	hvilke	funksjoner	programmet	

inneholder.	Her	finner	vi	støtte	i	Mayers	artikkel	fra	1989,	om	at	modeller	kan	bedre	

deltakernes	hukommelse	og	problemløsningsevner.	Begge	kurslederne	åpnet	for	

spørsmål	underveis,	og	konfronterte	misforståelser	forløpende.	Kursleder	2	tok	også	opp	

noen	eksempler	på	vanlige	misforståelser,	men	jevnt	over	opplevde	vi	

forbedringspotensialet	på	dette	punktet.	Hadde	Kaasbølls	tredje	regel	blitt	fulgt	bedre,	

antar	vi	at	deltakerne	hadde	opplevd	at	de	hadde	bedre	oversikt	over	EndNote,	og	følt	

mindre	behov	for	å	stille	oppklarende	spørsmål.	

 

4. “Train users so that they can solve problems and learn on their own.”	

Under	intervjuet	med	kursleder	1	legger	kursleder	stor	vekt	på	viktigheten	av	at	

deltakerne	kan	jobbe	selvstendig	med	EndNote.	Som	diskutert	under	punkt	1,	så	

opplevde	vi	heller	at	deltakerne	ble	guidet	gjennom	oppgavene,	heller	enn	at	deltakerne	

løste	oppgaver	selvstendig.	I	starten	av	kurs	1	gikk	kursleder	nøye	gjennom	hva	som	

måtte	gjøres	for	å	få	til	oppgavene,	og	vi	opplevde	at	deltakerne	var	fornøyde	med	

dette.	På	kurs	2	var	ikke	gjennomgangen	like	bra	i	starten,	så	det	virket	som	at	

deltakerne	ikke	helt	hadde	forstått	hva	de	skulle	gjøre	da	oppgaveløsningsdelen	kom.	

Det	er	tydelig	både	positive	og	negative	sider	ved	de	forskjellige	tilnærmingene.	

Intervjuobjektene	på	kurs	2	ga	tilbakemelding	på	at	det	var	vanskelig	å	løse	oppgaver	

uten	at	de	opplevde	at	de	mestret	stoffet,	mens	på	kurs	1	påpekte	et	av	

intervjuobjektene	at	hun	foretrakk	å	løse	oppgaver	på	egenhånd.	At	deltakerne	ble	

guidet	så	nøye	igjennom	oppgavene	kan	også	være	negativt,	som	Kaasbøll	påpeker	kan	

deltakere	glemme	hvordan	man	gjør	ting,	grunnet	den	begrensede	kapasiteten	i	

deltakernes	korttidsminne	(2016,	s.	14).	Ideelt	sett	burde	deltakerne	fått	grundig	

opplæring	i	starten	av	kurset,	og	senere	god	tid	og	mulighet	til	å	løse	oppgaver	

selvstendig,	slik	at	de	ikke	bare	kan	følge	instruksjoner,	men	også	mestre	stoffet	mer	

selvstendig.	For	denne	delen	av	kurset	kunne	det	nok	også	vært	nyttig	om	deltakerne	

fikk	en	instruksjonsmanual.	Avslutningsvis	er	det	viktig	å	trekke	frem	det	kursleder	1	

poengterer	på	intervju,	at	de	med	best	IT-kompetanse	lærer	godt	selv,	og	er	ikke	
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nødvendigvis	på	kurs.	Dette	kurset	legger	opp	til	at	alle	skal	med.	

	

5. “Divide training into 30 minutes modules and include problem solving modules.”	

Denne	gyldne	regelen	er	det	ingen	av	kursene	som	følger.	Hvert	kurs	er	delt	i	tre	deler,	

der	hver	del	varer	ca	45-50	min,	med	10-15	min	pause	imellom.	Under	begge	kurs	

fungerte	det	greit	at	den	første	delen,	der	deltakerne	fikk	mye	informasjon,	varte	lenger	

enn	30	min.	Del	2	og	3	derimot	opplevde	vi	at	varte	for	lenge,	og	at	mye	av	det	som	ble	

gjennomgått	ikke	var	like	relevant	for	alle	kursdeltakerne.	Her	satt	også	deltakere	og	

sjekket	mail,	og	tittet	ut	av	vinduet.	Del	1	ble	avsluttet	med	en	problemløsningsdel,	men	

vi	savnet	dette	i	del	2	og	3.	Her	kunne	det	vært	en	fordel	å	avslutte	hver	del	med	en	egen	

oppgavedel,	både	for	at	deltakerne	selv	kunne	teste	det	de	hadde	lært,	men	også	for	å	

forhindre	at	kurset	opplevdes	som	ensformig	og	monotont.	

Kursleder	1	informerer	under	intervju	om	at	deltakerne	ofte	bruker	pausene	til	å	teste	ut	

det	de	har	lært,	eller	spør	kursleder	om	hjelp.	Ingen	av	de	intervjuede	deltakerne	ga	

uttrykk	for	at	de	opplevde	at	kurset	var	for	langt,	eller	at	de	var	misfornøyde	med	

inndelingen	av	kurset.	Vi	vurderer	dog	om	det	hadde	vært	bedre	å	bruke	litt	lenger	tid	på	

kurset,	og	lagt	inn	flere	pauser,	i	tillegg	til	kortere	moduler	og	flere	

problemløsningsdeler.	 

 

6. “Organise training at the same time as the system is installed.” 

Fordi	kurset	er	et	drop-in	kurs	som	organiseres	5	ganger	i	semesteret,	kan	deltakerne	

selv	velge	når	de	vil	dra	på	kurs.	Alt	av	programvare	er	tilgjengelig	for	UiO-studenter	og	

ansatte	når	de	vil	via	deres	UiO-bruker,	så	de	kan	stille	godt	forberedt	til	kurs.	Det	ligger	

også	masse	læringsmateriale	tilgjengelig	på	UiO	sine	hjemmesider.	Fordi	kursdeltakerne	

ofte	skal	bruke	EndNote	til	prosjekter	hvor	de	disponerer	tiden	selv,	så	kan	de	legge	

kurset	til	når	det	passer	inn	i	deres	arbeidsplan.	Kaasbøll	legger	vekt	på	hvor	viktig	

tidspunktet	for	kursing	er,	i	forhold	til	deltakernes	utbytte	av	kurset,	og	hvordan	de	

jobber	med	det	nye	systemet	senere	(2016,	s.115).	Her	opplever	vi	at	deltakerne	har	en	

unik	mulighet	til	å	velge	det	kurset	som	passer	best	for	dem.	 
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Vi	opplevde	uheldigvis	at	kurs	ble	utsatt	og	kansellert.	Dette	førte	til	mye	frustrasjon	hos	

oss,	og	sikkert	også	en	del	hos	deltakerne.	Det	er	også	kjedelig	for	deltakere	når	det	ikke	

settes	opp	alternative	kursdatoer.	

 

7. “Train a local group of users, not only individuals.”	

Kaasbøll	påpeker	hvordan	det	er	nyttig	å	lære	sammen,	da	man	kan	samarbeide	om	

problemer	i	fremtiden	(2016,	s.	119).	Dette	er	en	av	Kaasbølls	gyldne	regler	som	er	mer	

relevant	for	avdelinger	eller	team	som	skal	jobbe	sammen	i	fremtiden.	Begge	EndNote-

kursene	ved	HumSam-biblioteket	ble	besøkt	av	studenter	og	ansatte	fra	forskjellige	

institutter,	hvor	ingen	av	deltakerne	ga	uttrykk	for	at	de	kjente	hverandre	fra	før,	og	vi	

anser	derfor	ikke	dette	punktet	som	relevant	for	vår	vurdering	av	kurset.	Dersom	

deltakerne	ønsker	å	løse	problemer	med	hverandre	eller	med	andre	EndNote-brukere,	

så	ble	det	gitt	informasjon	på	begge	kursene	om	en	EndNote-gruppe	på	Facebook,	hvor	

kursdeltakerne	er	velkomne	til	å	stille	spørsmål,	dersom	de	opplever	vanskeligheter.	

 

8. “Identify, organise, authorise and cultivate superusers.”	

Dette	er	også	et	punkt	som	er	mer	relevant	for	brukere	som	jobber	i	samme	avdeling.	

Begge	kurs	oppfordrer	som	sagt	til	bruk	av	Facebook-gruppen	hvis	man	trenger	hjelp.	

Denne	gruppen	kan	være	en	mulighet	for	deltakerne	å	kontakte	superbrukere	på	nett,	

men	ikke	i	en	organisert	form.	

	

9. “Include superusers as trainers and champions for new IT systems”	

Dette	er	enda	et	punkt	som	ikke	er	relevant	for	oss	å	vurdere,	da	ingen	av	deltakerne	på	

EndNote-kursene	vi	deltok	på	jobbet	i	samme	avdeling.	

	

10. “Organise one service desk for all user requests with service minded staff.” 

Kurslederne	for	begge	kursene	introduserte	to	kontaktpunkter	for	deltakere.	Den	ene	er	

den	tidligere	nevnte	Facebook-gruppen,	hvor	andre	brukere	og	distributøren	for	

EndNote	i	Norge	hjelper	hverandre	og	svarer	på	spørsmål.	Kursleder	1	sa	under	intervju	

at	han	opplever	at	folk	flest	benytter	nettet	hvis	de	lurer	på	noe.	HumSam-biblioteket	
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åpner	også	for	at	studenter	og	ansatte	ved	UiO	kan	fysisk	komme	til	bibliotekets	skranke	

og	spørre	der.	En	av	kursdeltakerne	ga	klart	uttrykk	for	at	hun	ønsket	å	fysisk	komme	til	

biblioteket	for	å	spørre	om	hjelp.	Dette	er	samme	deltaker	som	vurderte	sin	egen	IT-

kompetanse	som	lav.	De	andre	intervjuobjektene	trodde	de	kom	til	å	benytte	seg	av	

Facebook-gruppen,	eller	bare	“google”	seg	frem	til	løsninger	selv.	Dette	er	enda	et	

tilfelle	av	at	forskjellige	ferdighetsnivåer	krever	forskjellig	opplæring	og	videre	støtte.	 

 

5.2 Kirkpatricks Four levels of evaluation model 

Reaksjon 

Vi	målte	reaksjon	basert	på	observasjoner	av	kurset,	og	sammenlignet	våre	observasjoner	med	

informasjon	vi	samlet	fra	deltakerne	under	intervju. 

 

Ut	i	fra	observasjon	kunne	vi	under	begge	kurs	se	at	de	fleste	hang	med,	og	at	deltakerne	forsto	

det	som	hadde	blitt	gjennomgått.	Det	ble	stilt	spørsmål	underveis,	og	svarene	så	ut	til	å	være	

tilfredsstillende.	Ut	ifra	intervjuene	kunne	vi	forstå	at	kursene	stemte	overens	med	deltakernes	

forventninger	til	nivå	og	vanskelighetsgrad,	og	at	kursene	var	nyttige	og	lærerike,	og	ga	

motivasjon	til	å	bruke	dette	verktøyet	senere.	Vi	kunne	her	se	en	sammenheng	mellom	de	

reaksjoner	som	ble	observert	og	svarene	vi	fikk	fra	intervjuobjektene	under	intervju,	noe	som	ga	

oss	et	helhetlig	inntrykk	av	at	deltakernes	reaksjon	til	kurset	kunne	beskrives	som	positiv.		 

 

Læring 

Da	vi	ikke	hadde	tilgang	til	deltakerne	verken	før	eller	etter	endt	kurs,	så	ble	det	vanskelig	for	

oss	å	måle	i	hvilken	grad	deltakerne	hadde	tilegnet	seg	den	kunnskap	og	de	ferdigheter	som	var	

tiltenkt.	Vi	valgte	derfor	å	evaluere	læringen	ut	ifra	informasjonen	vi	mottok	fra	deltakerne	

under	intervjuene,	og	hva	vi	hadde	observert.	 

 

Under	intervjuene	så	vi	at	deltakerne	var	positive	til	sitt	eget	kunnskaps-	og	ferdighetsnivå.	Vi	

kunne	under	observasjon	se	at	gjennomgangen	i	kurs	1	hadde	en	innvirkning	på	utførelsen	av	

den	individuelle	oppgaveløsningen,	og	at	deltakerne	her	så	ut	til	å	gjennomføre	oppgavene	
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selvstendig.	Under	kurs	2	virket	det	som	at	deltakerne	ikke	helt	hadde	forstått	hva	de	skulle	

gjøre,	noe	som	tilsier	at	kunnskapen	og	ferdighetene	som	var	tiltenkt	ikke	hadde	blitt	integrert	

på	samme	måte	som	intervjuobjektene	selv	påsto.	 

 

Det	var	vanskelig	for	oss	å	gjøre	en	fullstendig	evaluering	av	dette	nivået,	da	vi	ikke	hadde	

mulighet	til	å	kartlegge	deltakernes	ferdighetsnivå	på	forhånd.	Ut	ifra	intervjuene	virket	det	som	

at	ferdighetsnivået	var	der	det	skulle,	men	ut	ifra	observasjon	så	det	ikke	ut	til	at	den	

individuelle	oppgaveløsningen	ble	gjennomført	på	en	måte	som	stemte	overens	med	de	

kunnskaper	og	ferdigheter	som	skulle	vært	tilegnet	for	å	kunne	løse	oppgavene	selvstendig.	 

 
Adferd 
Kirkpatricks	modell	er	i	hovedsak	tenkt	anvendt	på	store	bedrifter,	der	evaluator	har	tilgang	til	

deltakere	flere	uker	eller	måneder	etter	endt	kurs.	Slik	tilgang	til	intervjuobjektene	var	umulig	

for	oss,	da	kurset	var	et	drop-in	kurs.	Vi	kunne	derfor	ikke	undersøke	om	deltakerne	hadde	

begynt	å	bruke	det	de	lærte	på	kurs	i	sine	daglige	aktiviteter. 

 
Resultat 

Grunnet	kursoppleggets	natur	og	vår	klare	tidsbegrensning	på	denne	oppgaven,	så	ble	ikke	

denne	delen	av	evalueringen	mulig	å	gjennomføre.		

 

5.3 Oppsummering 

I	likhet	med	forskningen	vi	har	lest	på	fagområdet,	må	vi	konkludere	med	at	det	er	vanskelig	å	

utvikle	en	modell	eller	ett	sett	med	regler	for	hvordan	man	skal	legge	opp	et	kurs	best	mulig.	

Særlig	enige	er	vi	i	Baldwin	og	Fords	poeng,	som	Grossman	og	Salas	trekker	frem,	at	kursleders	

personlighet	har	mye	å	si.	Ved	å	observere	to	kurs	som	i	utgangspunktet	var	like,	opplevde	vi	at	

kursleders	oppførsel	og	karakteristikker	farger	kurset,	og	er	avgjørende	for	gjennomføringen	av	

kursopplegget. 

 

I	tillegg	er	det	en	del	momenter	som	kommer	best	frem	av	Kaasbølls	Table	of	instruction	(2016,	

s.25)	(fig.3)	som	vi	opplever	at	burde	være	en	del	av	den	totale	evalueringen,	til	tross	for	at	vi	
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ikke	evaluerer	instruksjoner.	Punkter	som	terminologi,	sekvensialitet	og	kompletthet	burde	vært	

vektlagt	i	gjennomføringen	av	kursopplegget.	Slik	kursene	ble	gjennomført	var	det	for	mange	

tilfeller	av	begreper	som	ikke	ble	forklart.	Vi	observerte	også	at	deltakerne	opplevde	problemer	

når	opplegget	og	oppgavene	ikke	var	sekvensielle.	De	samme	problemene	med	oppgaveløsning	

og	manglende	forståelse	dukket	opp	når	instruksjonene	og	oppgavene	ikke	var	komplette,	som	

spesielt	var	et	problem	i	kurs	2.	

 

 
Fig.3	Kaasbølls	Table	of	instruction	(Kaasbøll,	2016,	s.	25) 

	

6.	Svakheter 

Grunnet	kursets	natur	hadde	vi	ikke	mulighet	til	å	gjennomføre	en	vurdering	av	deltakernes	

utbytte,	bruk	og	mestring	av	EndNote	etter	avsluttet	kurs.	Ei	heller	hadde	vi	mulighet	til	å	

gjennomføre	en	test	av	deltakernes	kompetansenivå	før	kurset.	I	stedet	har	vi	bedt	deltakerne	

selv	vurdere	og	estimere	dette	i	intervju.	Dette	kan	ha	ført	til	svakheter	i	innsamlet	data,	da	vi	

kun	fikk	intervjuobjektenes	subjektive	oppfattelse	av	egen	kompetanse.	 
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6.1 Bias 

Selv	om	vi	har	forsøkt	å	gjøre	en	objektiv	vurdering,	kan	vi	ikke	utelukke	at	vår	erfaring	med	kurs	

1	kan	ha	påvirket	vår	vurdering	av	kurs	2.	Det	vil	være	naturlig	å	se	sammenhenger	omgående,	

noe	som	kan	føre	til	at	en	sammenligning	av	kurset	kan	gi	positivt	eller	negativt	utslag	for	et	av	

kursene.	

 

6.2 Mulige svakheter i Kirkpatricks Four levels of evaluation model 

Holton	(2008)	påpeker	at	Kirkpatricks	modell	ikke	er	komplett,	og	at	dersom	det	skal	være	mulig	

å	kunne	konkludere	med	årsakssammenhenger,	for	eksempel	mellom	nivåer,	er	det	nødvendig	

med	en	mer	komplett	modell.	Når	det	gjelder	vår	evaluering	er	vi	delvis	enige	i	dette,	men	vi	

kan	se	muligheten	for	at	deltakernes	reaksjoner	og	deres	læring	henger	sammen	i	form	av	

positivitet	på	begge	nivåene.	Våre	intervjuobjekter	hadde	nesten	utelukkende	positive	syn	på	

kurset	og	følte	de	gjorde	god	nytte	av	det,	men	i	likhet	med	Holton	mener	vi	ikke	nødvendigvis	

at	deltakernes	positive	reaksjoner	er	det	som	førte	til	deres	læring.	Dersom	vi	skulle	konkludere	

ut	ifra	dette,	burde	modellen	inneholdt	flere	retningslinjer	eller	tatt	for	seg	sekundære	

påvirkninger.	 

 

Det	påpekes	også	at	reaksjoner	som	et	nivå	ikke	er	tilstrekkelig,	da	deltakernes	reaksjoner	

avhenger	av	flere	variabler.	Vår	mening	er	likevel	at	dette	punktet	i	stor	grad	har	vært	nyttig	for	

vår	evaluering.	Her	fikk	vi	blant	annet	undersøkt	om	deltakerne	synes	kurset	svarte	til	deres	

forventninger	angående	nivå	og	oppbygging,	og	dette	ga	oss	et	helhetlig	inntrykk	av	deres	

tilfredshet	ved	gjennomføringen.	 

 

Når	det	gjelder	vår	evaluering	er	det	også	enkelte	svakheter	knyttet	opp	mot	modellen,	særlig	at	

vi	ikke	hadde	mulighet	til	å	evaluere	opp	mot	adferd	og	resultater	på	grunn	av	manglende	

tilgang	på	deltakere.	Selv	om	modellen	kunne	inneholdt	flere	nivåer/evalueringskriterier,	så	

opplever	vi	at	Kirkpatricks	fire	nivåer	fortsatt	er	en	nyttig	standard	å	evaluere	kurs	opp	mot.	

Spesielt	gjelder	dette	i	nivå	en	-	reaksjon	og	nivå	to	-	læring,	for	vår	evaluering.	Modellen	er	
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hovedsakelig	tiltenkt	store	organisasjoner	som	har	tilgang	til	deltakere	over	tid,	og	selv	om	

modellen	ikke	var	tilstrekkelig	for	oss,	vil	vi	ikke	se	bort	ifra	at	denne	modellen	kan	fungere	for	

andre	kursevalueringer.		

 

7.	Konklusjon 

Til	tross	for	at	kursene	ikke	fulgte	Kaasbølls	Ten	golden	rules	for	improving	IT	users’	competence,	

opplevde	vi	at	kursopplegget	var	lagt	opp	på	en	god	måte,	som	speilet	både	målgruppe	og	

HumSam-bibliotekets	uttalte	mål	med	kurset,	til	tross	for	at	vi	opplevde	at	det	ble	lagt	betydelig	

vekt	på	det	første	målet,	og	vi	opplevde	at	de	to	siste	målene	ble	nedprioritert.	Deltakerne	var	

positive	til	både	struktur	og	læringsmateriale,	som	kan	tyde	på	at	det	viktigste	er	et	kursopplegg	

tilpasset	deltakerne,	heller	enn	et	kursopplegg	som	følger	regler	og	modeller	til	punkt	og	prikke.	 

 

Vi	observerte	stor	forskjell	i	undervisningsmetoder,	og	konkluderer	med	at	samme	kursopplegg	

og	formål,	ikke	fører	til	like	kurs	eller	de	samme	opplevelsene	for	kursdeltakere.	Samtidig	kan	vi,	

i	likhet	med	forfatterne	av	artiklene	vi	har	lest,	se	at	det	ikke	er	en	enighet	om	hvordan	et	kurs	

burde	legges	opp	for	at	brukerne	skal	få	mest	mulig	ut	av	kurset.	Deltakerne	vi	intervjuet	ga	alle	

uttryk	for	at	de	likte	kursene	de	deltok	på,	selv	om	vi	observerte	store	forskjeller	i	deltagernes	

oppmerksomhetsnivå	underveis.	Vår	oppfatning	er	at	begge	kursene	har	forbedringspotensiale,	

og	at	det	var	positive	og	negative	sider	ved	begge	kurs.	Vi	opplevde	at	kurs	1	og	kursleder	1	var	

bedre	strukturert,	at	deltakerne	hadde	bedre	dialog	med	kursleder,	og	at	det	ble	tatt	mer	

individuelt	hensyn	til	hver	deltaker.	Dette	er	for	oss	et	overraskende	resultat,	da	kurs	2	hadde	

både	en	kursleder	og	en	ekstra	person	til	å	hjelpe	deltakerne,	og	vi	trodde	dette	kom	til	å	trekke	

kurs	2	opp	betydelig.	Generelt	vil	vi	konkludere	med	at	fordi	deltakerne	var	på	et	

nybegynnernivå,	som	passet	kursets	målgruppe,	så	er	det	ikke	overraskende	at	deltakerne	

oppfattet	kursene	som	nyttige,	og	var	fornøyde	med	materiale	som	ble	gjennomgått.		

 



INF3280 – Vår 2016   Kandidatnummer: 167, 174, 179 og 187 

25 

7.1 Punkter for videre studie 

Gitt	mer	tid,	hadde	vi	ønsket	å	følge	deltakerne	både	i	forkant	og	etterkant	av	kursene,	slik	at	vi	

kunne	gjort	en	ordentlig	vurdering	av	deltakernes	læringsutbytte,	og	hvordan	de	ville	jobbet	

med	EndNote	over	tid.	I	tillegg	ville	vi	sett	på	deres	valg	av	problemløsningsmetoder,	og	reell	

nyttighet	av	kurset	i	forbindelse	med	oppgavene	deres.	Det	hadde	også	vært	nyttig	å	observere	

flere	kurs	med	flere	ulike	kursledere,	for	å	se	hvilke	undervisningsmetoder	som	går	igjen	og	

hvordan	disse	påvirker	deltakernes	utbytte.	Det	hadde	vært	interessant	å	undersøke	nærmere	

hvordan	HumSam-biblioteket	administrerer	kursene	i	forkant,	hvordan	kurslederne	viderefører	

erfaringer	seg	i	mellom,	og	om	kurset	utvikler	seg	basert	på	kursledernes	erfaringer.	Vi	ville	også	

prioritert	å	ha	en	samtale	med	biblioteket	om	hvorvidt	kursopplegget	er	basert	på	

dokumenterte	metoder,	eller	personlige	erfaringer.			 
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9.1 Kurs 1  Intervjuguide til kursleder 

Intervjuplan til kursleder 
Tid 

07.april 2016 

Sted 
Læringsoasen, Georg Sverdrups hus 

Deltagere 
Kathinka intervjuer, kursleder for EndNotekurset blir intervjuet 

Struktur 
Semistrukturert 

Utstyr  
● Datamaskin med intervjuguide 
● Lydopptak (mobiltelefon) NB: SETT PÅ FLYMODUS! 

 

Intervjuguide 
 
Hvordan gikk kurset i dag, i forhold til andre dager? 

Antall deltagere 
Mengden spørsmål 

 
Hvilket nivå er kurset tiltenkt? 

Syns du denne vurderingen fungerer? 
Opplever du at deltagere er på et annet nivå enn tiltenkt? 

 
Hvis kurset hadde vært lagt opp for andre deltagere, hvilke endringer hadde blitt gjort i 
kursopplegget? 
 
Avhengig av hvordan han presenterer kursmateriellet, spørsmål rettet til hvorfor han har 
valgt: 

● Live gjennomgang på lerrett 
 

● Utdeling av ark 
 

● Kursmateriell tilgjengelig på nett  
○ Bruker folk dette? 

 
Hva vil selv si er målet med kurset? 
 
Hva skal deltager kunne mestre etter endt kurs? 



 

9.1 Kurs 1  Intervjuguide til kursleder 

Opplever du at de mestrer dette etter endt kurs? 
 
Stilen på kurset er ganske avslappet, hvordan oppleves det som kursholder? 

Blir du avbrutt av for mange spørsmål? 
 
Brukes facebookgruppen og andre ressurser ofte av tidligere deltagere? 

Hva spør de om? Ting som har blitt gjennomgått på kurs? 
 
 

 
 



 

9.2 Kurs 1  Intervjuplan til kursdeltager  

Intervjuplan til kursdeltager 
Tid 

07.april 2016 

Sted 
Læringsoasen, Georg Sverdrups hus 

Deltagere 
Kathinka intervjuer, deltagere fra EndNotekurset blir intervjuet 

Struktur 
Semistrukturert 

Utstyr  
● Datamaskin med intervjuguide 
● Lydopptak (mobiltelefon) NB: SETT PÅ FLYMODUS! 

 

Intervjuguide 
 

● Hvilket nivå opplevde du at kurset hadde? 
 

● Opplever du at kurset matcher forventet/annonsert ferdighetsnivå? 
 

● Avhengig av hvordan kursmateriellet ble presentert, spørsmål rettet til opplevelsen 
av: 

○ Live gjennomgang på lerret 
○ Utdeling av ark 
○ Kursmateriell tilgjengelig på pc (ligger noe på nett) 

 
● I hvilken grad opplever du mestring av stoffet etter endt undervisning?  

 
● I hvilken grad kan du arbeide selvstendig i programvaren etter kurset? 

 
● Vil du ha behov for veiledning/flere kurs etter dette kurset? 

 
● Hvor stort behov hadde du for veiledning av kursleder underveis i kurset?  

○ Hvis mye veiledning, hva opplevdes som utfordrende? 
 

● Hvis du selv skulle holdt dette kurset, hva ville du gjort annerledes? 
 

 



EndNote-kurs vår 2014 
EndNote X7 med Word 2010 

Kort presentasjon av EndNote 
EndNote er et referanseverktøy som kan brukes til å lagre og holde orden på 

litteraturreferanser.  

Man kan bruke EndNote til å importere referanser fra en rekke ulike databaser. De fleste 

databaser for litteratursøk og de fleste leverandørene av elektroniske tidsskrifter kan 

eksportere litteraturreferanser til EndNote. Man kan også søke i databaser og kataloger fra 

EndNote.  

EndNote kommuniserer med Microsoft Word (samt Open Office Writer og Apples Pages), og 

når man jobber med et Word-dokument, kan man hente inn referanser fra EndNote og sette 

dem inn i teksten. EndNote genererer så en litteraturliste basert på disse i dokumentet.  

EndNote generer siteringer og litteraturlister i en rekke ulike bibliografiske stiler – for 

eksempel APA, Chicago eller Harvard – men man kan også bruke stiler som er laget spesielt til 

ulike tidsskrifter. Det ligger en lang rekke slike stiler i EndNote, og nye lages stadig. Ved behov 

kan man også lage egne bibliografiske stiler. 

Hvordan bygge opp en egen litteraturdatabase (bibliotek) i EndNote 

Føre inn referanser manuelt 

Åpne et nytt eller eksisterende bibliotek. Under menyen «references», velg «new reference» 

eller klikk på knappen med + på i verktøylinja. Velg type publikasjon i rullegardinmenyen 

øverst. Fyll inn de feltene man ønsker. Man kan forhåndsvise referansene i ulike bibliografiske 

stiler. 

Eksportere referanser fra ulike databaser 

 BIBSYS – velg «send til EndNote» nederst på treffsiden 

 ISI – hak av resultater, velg «send to EndNote desktop» nederst i rullgardinmenyen 

(pass på å velge EndNote og ikke EndNoteWeb).  

 IBSS , Eric, Sociological Abstracts og andre baser fra Proquest – hak av resultater og 

velg Export og deretter EndNote. (Hvis Explorer ikke fungerer, prøv Firefox.) 

 ATLA, Index Islamicus, Historical abstracts og andre baser fra EBSCO – klikk på 

mappesymbolene i trefflista, klikk på «folder» helt øverst, velg «export» og deretter 

«direct export» og «save». 

 PsycINFO, Medline, Philosopher’s Index og andre baser fra Ovid – kryss av i trefflista 

og velg export og deretter EndNote i rullgardinmenyen. 

 MLA – hak av i trefflista og velg «marked list». Velg deretter «download citations» og 

så «export directly to endnote». 

 

NB: I noen tilfeller må man mellomlagre referansene i en fil for så å importere denne til EndNote. 

Hvis ikke det nødvendige importfilteret følger med installasjonen, kan flere filtre hentes fra 



EndNote.com. Ikke bruk en e-post-adresse med endelse uio.no hvis du laster ned komplett pakke 

– filen er for stor til at UiO lar den komme gjennom. Vær obs på at man må gå gjennom 

importerte referanser og sjekke at informasjonen som er lagt inn er riktig. Ofte er det noe som må 

endres – for eksempel publikasjonstype. 

Importere referanser ved hjelp av EndNotes egen søkefunksjon 

Velg «online search» i venstre kolonne. Her kan man knytte seg opp til en mengde ulike 

bibliotekskataloger og databaser. Velg «more» for å se hele listen. Mange av basene har vi ikke 

tilgang til, men det er bare å prøve. Klikk ok uten å skrive noe når de spør etter login-informasjon. 

Man søker så i feltene og kan kopiere treff rett over i eget bibliotek. Vær obs på at hvis man 

klikker «ok» i vinduer «confirm online search», så blir alle referansene importert til biblioteket og 

må aktivt fjernes igjen (verdt å huske på ved store treff). 

Lagre filer i EndNote 

Man kan også lagre artikler man har lastet ned som pdf-filer (eller i andre format) i basen sammen 

med kortene med artikkelinformasjon. Marker pdf-fila på skrivebordet og trekk den over til 

referansen i EndNotebiblioteket, eller høyreklikk på referansen og velg attach file. 

Man kan også bruke «find fulltext»-funksjonen. Marker referansene du ønsker å søke etter 

fulltekst for (bruk ctrl-tasten for å velge flere), gå til References i rullgardimenyen og velg «Find 

fulltext». Vær obs på at ikke alle tilgjengelige pdf-filer kan finnes på dette viset – man må også gå 

inn i de enkelte basene. 

Man kan også hente inn informasjon fra en pdf-artikkel (hvis artikkelen har et DOI-nummer på 

forsida) til EndNote-biblioteket, men man må sjekke at den nødvendige informasjonen faktisk har 

kommet med. Velg import-ikonet (pil) i verktøylinja, eller «import file» under «file» i menylinja. 

I de nyeste versjonene av EndNote kan man lese og annotere pdf-filer, og kommentarene man 

legger inn blir søkbare på lik linje med keywords og annen info. 

Grupper, kopiering av bibliotek og flere brukere  
Biblioteket kan organiseres i grupper. Det anbefales å bruke et bibliotek ordnet i grupper heller 

enn å ha flere bibliotek. Man kan velge mellom grupper som man ordner manuelt og såkalte 

«smart groups» som legger referanser til basert på søketermer (for eksempel forfatternavn eller 

keywords som er lagt inn i referansen). Bruker man smart groups, vil nye referanser som 

inneholder de definerte søketermene automatisk sorteres i gruppene. 

Et EndNote-bibliotek følges av en mappe (med endelsen « .data») som bl.a. inneholder pdf-filene, 

og skal man ta backup eller flytte biblioteket fra en maskin til en annen, må man passe på å få 

med mappen også. 

Flere brukere kan benytte seg av samme bibliotek hvis dette ligger på et fellesområde, men da 

kan bare en legge inn og endre referanser mens de andre bare kan lese og hente referanser til 

sine dokumenter. I slike tilfeller kan det være bedre å bruke den nettbaserte varianten av 

EndNote: EndNoteWeb. 

 



Hvordan sette inn siteringer fra EndNote i et Word-dokument 
EndNote kommuniserer med Word. Man kan legge inn siteringer i teksten og generere en 

litteraturliste ut fra disse. Alt som har med referanser å gjøre i Word-dokumentet, tar EndNote 

seg av, og man kan ikke endre på siteringen og litteraturlista uten å gå veien om EndNote - med 

mindre man kutter forbindelsen mellom de to programmene og fjerner EndNoteforbindelsen.  

Man bør ikke bruke flere bibliotek i et dokument. EndNote gjenkjenner referansene man henter 

fra et bibliotek til et Word-dokument ved hjelp av løpenumre uavhengig av tittel og forfatter, så et 

nummer fra et bibliotek refererer antagelig til en helt annen referanse i et annet bibliotek.  

Får man et dokument fra andre som har brukt EndNote, kan man hente referansene fra dette 

dokumentet til eget bibliotek. Velg “export to endnote» og «export travelling library» i Words 

EndNotemeny.  

Sette inn siteringer  

Når man kommer til et punkt i teksten hvor man trenger å sette inn en referanse, setter man 

markøren der man vil referansen skal være. Så henter man referansen. Det kan man gjøre på to 

måter: 

1. Gå til EndNote (klikk i endnotemenyen eller klikk i endnotevinduet) og velg referanse i det 

åpne biblioteket.  

a. Man kan så gå til «Cite while you write (CWYW)» i EndNotes tools-meny og velge 

«insert citation», eller klikke på ikonet i verktøylinja (med rød pil). Skal man ha 

flere referanser, holder man ctrl nede mens man velger. 

b. Eller man kan klikke seg tilbake til word-dokumentet og velge «insert citation» fra 

words EndNote-menylinje 

2. Klikk i «insert citation» i Words EndNote-meny og velg «find citation». Skriv inn 

forfatternavnet man er ute etter og velg i liste. Klikk insert nederst i vinduet. Man kan 

velge å sette inn siteringen uten forfatternavn eller årstall hvis ønskelig. 

Sette inn siteringer i noter (Chicago 16th Footnote) 

Hvis man skal referere i noteapparatet i henhold til for eksempel Chicago-stilen, må man velge 

dette før man begynner å legge inn siteringer. Man kan ikke endre stil fra siteringer i teksten til 

siteringer i noteapparatet underveis. Det er fordi EndNote ikke kan sette inn noter. Det må Word 

ta seg av, og dermed blir prosessen irreversibel. 

Bruk «insert footnote» (eller «endnote») i wordmenyen. I noten setter man så inn EndNote-

referansen på vanlig vis. 

Litteraturliste 
Når man har satt inn en referanse, vil CWYW-funksjonen automatisk generere en litteraturliste i 

slutten av dokumentet. Den vil oppdatere seg etter som man legger inn flere referanser. Man bør 

vente til man er ferdig med dokumentet og har slått CWYW-funksjonen av med å redigere lista 

utover det du kan gjøre i EndNote. 



Stilene kan modifiseres slik at du får flere bibliografier i ett dokument (i slutten av hver seksjon i 

stedet for i slutten av hele dokumentet). Se beskrivelse i EndNotes hjelpefunksjon. 

Redigere siteringer 
Hvis man vil endre en sitering – for eksempel sette inn sidetall, fjerne forfatter, eller legge til noe 

– markerer man siteringen og klikker på «edit citation» i Words EndNote-meny. Da får man opp et 

vindu hvor man kan velge bort forfatter eller årstall, legge til prefix (før selve siteringen) eller 

suffix (etter siteringen). Det er også en boks for sidetall, men denne fungerer ikke for alle stiler. 

Hvis ikke stilen du ønsker bruke å bruke forholder seg til pages-feltet, kan du bruke boksen for 

suffix og skrive inn sidetall i det formatet man ønsker der. NB: hvis du har brukt pages-feltet til å 

sette inn sidetall og endrer til en stil som ikke bruker dette feltet, må du sette inn sidetallene om 

igjen (i suffix-feltet). 

Det er viktig at man alltid bruker denne funksjonen når man endrer på siteringer i teksten. Gjør 

man endringene direkte i worddokumentet, vil de forsvinne igjen. All tekst som markeres med 

grå/svart når man klikker på den tilhører EndNote og endringer må gjøres via EndNote. 

Man kan også velge å redigere referansene i EndNote fra dette vinduet ved å klikke på Edit 

reference. Man blir da sendt til EndNote-biblioteket. 

Valg av stil 
Bibliografisk stil velger man fra rullegardinmenyen i Words EndNote-meny. Det er mange stiler å 

velge mellom, og mange tidsskrifter har sine egne stiler. Nye oppdaterte stiler kan hentes fra 

EndNotes support-side.  

Man kan også lage egne stiler eller endre stiler, men dette er litt knotete og anbefales bare for de 

spesielt interesserte. Hvis man ønsker å endre på en stil, bør man alltid lage en kopi først og endre 

på kopien av stilen, noe som gjøres automatisk i de nyeste versjonene av EndNote. Bruk hjelpe-

funksjonen i EndNote – den gir gode instruksjoner for hvordan å gjøre dette. 

Noen detaljer kan imidlertid endres relativt enkelt – bl.a. hvordan siteringer ser ut i fotnotene. Gå 

til «output styles» under «edit» i EndNote. Velg «new style» eller «edit style». I vinduet som 

kommer opp velger man så «footnotes - templates» i venstre kolonne. Deretter kan man velg å 

formatere siteringer i fotnoter som i bibliografien, som i siteringene i teksten, eller i fotnotestil. 

Annet 

Open URL 

Under preferences: legg inn denne adressen i feltet for «open url» under «find full text»: 

http://openurl.bibsys.no/openurl 

Facebook 

UBO har en Facebook-gruppe hvor man kan stille EndNote-spørsmål: 

https://www.facebook.com/groups/378972528862812/ 

 Astrid Anderson februar 2014 



 
9.4 Kurs 2  Intervjuguide til kursleder 

Intervjuplan til kursleder 
Tid 

06.mai 2016 

Sted 
Læringsoasen, Georg Sverdrups hus 

Deltagere 
Kathinka og Synnøve intervjuer, kursholder for EndNotekurset blir intervjuet 

Struktur 
Semistrukturert 

Utstyr  
● Datamaskin med intervjuguide 
● Lydopptak (mobiltelefon) NB: SETT PÅ FLYMODUS! 

 

Intervjuguide 
 
Hvordan gikk kurset i dag, i forhold til andre dager? 

Antall deltagere 
Mengden spørsmål 

Typen spørsmål (plenum, håndsopprekking etc) 
To kursholdere 

Fordeler/ulemper?  
Vanlig? 

 
Har du holdt kurset mange ganger? 

Hvilke forskjeller opplever du? 
Hvordan påvirker dette gjennomføringen av kurset? 

 
Hvilket nivå er kurset tiltenkt? 

Syns du denne vurderingen fungerer? 
Opplever du at deltagere er på et annet nivå enn tiltenkt? 

 
Hvis kurset hadde vært lagt opp for andre deltagere, hvilke endringer hadde blitt gjort i 
kursopplegget? 
 
Avhengig av hvordan han presenterer kursmateriellet, spørsmål rettet til hvorfor han har 
valgt: 

● Live gjennomgang på lerret 
○ Hvorfor? Pros / cons? 
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● Utdeling av ark 

○ Hvorfor ikke? Pros / cons? 
 

● Kursmateriell tilgjengelig på nett  
○ Ble brukt under valg av stil, gjør du alltid/ofte dette? 

 
○ Bruker deltagerne kursmateriale ellers? 

■ Før / etter kurs? 
 
Hva vil du selv si er målet med kurset? 
 
Hva skal deltager kunne mestre etter endt kurs? 

Opplever du at de mestrer dette etter endt kurs? 
Kommer deltagere på flere kurs? 

 
Kurset er ganske stille og rolig, hvordan oppleves det som kursholder? 
 
Opplever du noen svakheter ved kurset, eller noe du selv ville gjort annerledes? 
 
Brukes biblioteket, facebookgruppen og andre ressurser ofte av tidligere deltagere? 

Hva spør de om? Ting som har blitt gjennomgått på kurs? 
 
 

 
 



 
9.5 KURS 2  Intervjuguide til kursdeltager 

Intervjuplan til kursdeltager 
Tid 

06.mai 2016 

Sted 
Læringsoasen, Georg Sverdrups hus 

Deltagere 
Kathinka og Synnøve intervjuer, deltagere fra EndNotekurset blir intervjuet 

Struktur 
Semistrukturert 

Utstyr  
● Datamaskin med intervjuguide 
● Lydopptak (mobiltelefon) NB: SETT PÅ FLYMODUS! 

 

Intervjuguide 
 

● Hvilket nivå opplevde du at kurset hadde? 
 

● Opplever du at kurset matcher forventet/annonsert ferdighetsnivå? 
 

● Avhengig av hvordan kursmateriellet ble presentert, spørsmål rettet til opplevelsen 
av: 

○ Live gjennomgang på lerret 
 

● Før pause: løse oppgaver selv. Etter pause: mer live gjennomgang.  
○ Hva liker du best? 

 
● I hvilken grad opplever du mestring av stoffet etter endt undervisning?  

 
● I hvilken grad kan du arbeide selvstendig i programvaren etter kurset? 

 
● Vil du ha behov for veiledning/flere kurs etter dette kurset? 

 
● Hvor stort behov hadde du for veiledning av kursleder underveis i kurset?  

○ Hvis mye veiledning, hva opplevdes som utfordrende? 
 

● Hvis du selv skulle holdt dette kurset, hva ville du gjort annerledes? 
 

● Fysisk gjennomføring:  
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○ Hører du kursleder?  
○ Er lokalet ok? 


