
EndNote i PhD-
undervisningen –
fra mål til middel

En skisse til utvikling



Struktur

Innledning
• Bakgrunn og feedback
• Kursbeskrivelse

Del I PhD kurset
• Hva gjorde vi
• Hvorfor gjorde vi dette
• Behov for å oppnå dette

Del II «One size fits all?» Prosjekt videre
• Undervisningsutvikling
• Baklengs design
• Fysisk/digital - synkron/asynkron
• Bibliotekets rolle og erfaringer utenfra?



Innledning:
Bakgrunn

Skreddersøm

Skriving for stipendiater

Digitalt



Feedback

• Tilbakemeldinger
• Erfaring fra tidligere avholdte 

PhDkurs
• Erfaring fra ulike EndNotekurs
• Erfaring fra digitale kurs
• Tanke om utviklingsprosjekt



Innledning: Kursbeskrivelse

The starting point of this course is the «overview of research in the field», the literature 
review. Through this course the PhD candidate will write a draft of this literature
review for her/his dissertation. The goal of the course is that each candidate, early on 
in the research process, gains a confident overview of existing research fields, of 
crucial literature and of different information resources. The course will teach the 
use of EndNote, and the candidates are required to use either 
EndNote or another reference management system in the written 
assignment for this course. Furthermore, the course aims to enable the candidate 
to keep an active dialogue with relevant literature throughout the research process and to 
introduce him/her to problems of communication of research results such as publishing 
procedures and channels, research networks, copyright issues and evaluation of research.



Innledning: Læringsmål

On completetion, the student:

• is acquainted with standard tools and methods of 
literature search 

• is able to develop a search strategy for his project and is 
familiar with the use of the most important specialist 
databases for his/her subject

• is able to build and to maintain a personal EndNote 
library, to use EndNote when referencing in a text and to 
generate literature lists in different referencing styles



Del I: 
PHDOF903: 
Behov for å 
oppnå 
dette

• Modulbasert instruksjon i MittUiB (Canvas)

Asynkron forberedelsesdel 

• Operativt nivå

Synkron (og digital) workshop 

• Om bruk i arbeidsflyten

Synkron (og digital) diskusjon

• Konkrete tekniske spørsmål

Synkron veiledning og brukerstøtte



Del I: 
PHDOF903
• Forberedelse online

• Asynkront
• Modulbasert
• Grunnleggende 

funksjoner



Del I: 
PHDOF903 

Asynkront i 
Canvas



Del I: PHDOF903

Operasjonell del 

• Funksjonalitet

• Opprette bibliotek og legge inn referanser
• Lagre biblioteket lokal på maskinen
• Legge inn referanser manuelt
• Overføre fra relevante baser
• Import fra relevante baser
• Bruke referanser i Word



Del I: PHDOF903

Diskusjonsdel

Referansehåndtering
som arbeidsflyt

• Anbefalt arbeidsflyt

• Løsrevet fra EndNote
• Hovedprinsipper
• Innhenting av referanser
• Ved lesing av faglitteratur
• Under skriveprosessen
• Arbeide på flere maskiner
• Samarbeid



Del I: 
PHDOF903

Hvorfor 
gjorde vi 
dette?

• Hovedprinsipper
1. Avbruddsfri jobbing
2. Hold oversikten
3. Grundig og langsomt 

er raskest

1. Arbeid med referanser bør 
følge en fast prosedyre slik 
at man slipper å komme 
tilbake for å supplere det 
man allerede holder på 
med.

2. Et omfattende litteratursøk i 
begynnelsen av prosjektet 
vil gi en god indikasjon på 
hvilke emneord det vil være 
hensiktsmessig å gruppere 
referansene etter.

3. Hovedregelen bør være at 
dette arbeidet blir gjort 
fortløpende og at gruppen 
Unfiled alltid er tom.



Del I: PHDOF903: Refleksjon

Fra mål til middel
• Referansehåntering og akademisk skriving

• Ikke fokus på kun tekniske-operasjonelle instruksjoner

• Fra forelesning via workshop til diskusjon



Del II: One size fits all

Referansehåndteringsprosjekt UBB

Undervisningsutvikling

• “One size fits all”
• Undervisningsutvikling
• Skreddersydd/

erfaringsbasert
• Tre/fire ulike nivå
• Behov i oppgaveskrivingen
• Forhold til kilder
• Bruken av forskjellige verktøy



Prosjektpitch

Frem til nå har det aller meste av kursene i 
referansehåntering vært en gjennomgang av 
grunnleggende funksjonalitet i EndNote. Vi 
vil utarbeide et undervisningsopplegg der vi 
dekker behovene på bachelor-, master- og 
ph.d.-nivå og velger format og fokus ut fra 
deltagernes faglige ståsted og arbeidsflyt.



Del II: One size 
fits all

• Baklengs design
• Erfaring fra PhD og master
• Hva er behovene på ulike nivå?



Ulike nivå med ulike behov

Førstesemester
• Konseptuelt: 

«Hva er en referanse»
• Hva og hvorfor

Bachelor
• Anvendende: 

«Enkel 
referansehåndtering»
• Oria

Master
• Analyserende: 

«Verktøy til bruk i 
oppgaveskriving»
• EndNote/Zotero

PhD
• Utviklende: 

«Referansehåndtering 
som del av 
arbeidsflyt»

Mulige e-ressurser
MittUiB

Søk og Skriv
PhD on Track

YouTube



Del II: 
One 

size fits 
all

• Ulike format for undervisning
• fysisk/digital
• forelesning/workshop
• synkron/asynkron



Del II: One size fits all

• Bibliotekets rolle
• Flere verktøy
• Ressurser
• Skrivende fagreferenter
• Fagmiljø
• Referansehåndtering sett i sammenheng
• Erfaringer fra andre?



Takk for 
oppmerksomheten!

John-Wilhelm Flattun og Erik Arnesen
UiB


