[Evidenskurser for NGO’er]
Kursets formål
I det daglige NGO-arbejde skal der prioriteres og træffes mange projektbeslutninger. Vi ved allerede meget
om, hvad der virker, men alligevel bliver den eksisterende videnskabelige dokumentation alt for sjældent
brugt konsekvent. Det skyldes ofte, at man mangler erfaring for og metoder til at søge den eksisterende
viden på en systematisk måde.
Dette kan betyde, at kun en del af det samlede vidensgrundlag inkluderes i projektplanlægningen, og at
projektansøgningen måske ikke får de bedste chancer for at blive godkendt. Det er dog ikke alle emner,
som er lige veldokumenterede. Findes der områder, hvor der ikke er tilstrækkelig viden eller solid
dokumentation, har NGO'erne brug for selv at kunne frembringe den manglende viden igennem mindre
forskningskomponenter.
Når deltagerne var færdige med kurset, vil de have:
• En forståelse for vigtigheden af at evidensbasere NGO-arbejdet
• En indsigt i hvor og hvordan eksisterende viden søges
• En indsigt i at læse og vurdere videnskabelig artikler
Generelt om kurset
Kurset, som er skræddersyet til NGO'er, tager udgangspunkt i deltagernes egne behov for at indhente og
vurdere videnskabelig baggrundsmateriale til brug i de projekter, som de aktuelt arbejder med. Der kræves
ingen forhåndskundskaber, men blot interesse og lyst til at lære nogle basale færdigheder, der er
nødvendige for at kunne evidensbasere sit projektarbejde.
Inden kurset
Deltagerne skal inden deltagelse i Modul 1 overveje et eller flere eksempler på områder, som de gerne ville
have mere viden om i forbindelse med planlægning af et kommende eller et tidligere projekt. Inden
deltagelse i Modul 2 skal deltagerne have læst 1-3 artikler, som de har fået tilsendt ca. en uge før kurset.
Moduler
Kurset er opdelt i to moduler, som kan følges hver for sig. Hvert modul planlægges dog, så deltagerne gerne
skulle ane en tydelig sammenhæng i disse.
Modul 1: Litteratursøgning for alle
Med udgangspunkt i hvad der er muligt i en travl hverdag, bliver deltagerne introduceret til de vigtigste
værktøjer, som bruges ved en effektiv litteratursøgning. Deltagerne vil også lære, hvordan man nemmest
holder sig opdateret omkring ny, publiceret litteratur.
Modul 2: Læs og forstå din artikel
Deltagerne introduceres til en de vigtigste begreber vedrørende studiedesign (kvantitative og kvalitative)
samt epidemiologi. Efter dette modul vil deltagerne være bedre rustet til at læse og vurdere videnskabelig
litteratur. Værktøjer i form af tjeklister til kvalitetsvurdering af videnskabelige artikler vil blive præsenteret.

Tid og sted:

•
•

Modul 1: 19. maj 2011, kl. 10.15 – 15.00, CSS [Kommunehospitalet], lokale 2.2.36 (bygning 2),
maks. 27 deltagere
Modul 2: 30. maj 2011, kl. 10.15 – 15.00, CSS, [Kommunehospitalet], lokale 7.0.40 (bygning 7),
maks. 46 deltagere
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