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FORMÅL
Kurset tager udgangspunkt i forskningsprocessen, og hvordan de enkelte elementer i NVivo
relaterer sig til denne proces. Kurset fokuserer på de dele af NVivo, som anses for værende særlig
relevante for deltagernes brug af programmet i egen forskning. Inden kursets start fremsender
deltagerne deres egne projektbeskrivelser, og diskussionen omkring hvordan NVivo kan benyttes i
de konkrete projekter vil basere sig på de fremsendte beskrivelser. Underviserne vil i løbet af kurset
diskutere

og

eksemplificere,

hvordan

deltagerne

kan

bruge

programmet

i

deres

forskningsprojekter.
Kurset henvender sig til ph.d.-studerende uanset faglig baggrund.

UNDERVISNINGSFORM OG AKTIVITETSKRAV
Kurset er anvendelsesorienteret, hvorfor deltagerne vil arbejde med NVivo i praksis.
Kursusmaterialet inkluderer både guidede såvel som åbne øvelser. De guidede øvelser
introducerer til forskellige funktioner i NVivo, mens de åbne øvelser træner deltagerne i på egen
hånd at kunne benytte sig af NVivo. I løbet af kurset arbejdes der med forskellige typer af materiale
såsom enkeltinterviews, gruppeinterviews og dokumenter. Deltagerne vil få mulighed for at
arbejde med eget data.

TILMELDING, KURSUSGEBYR OG KURSUSMATERIALE
Grundet et begrænsede antal arbejdsstationer er kurset begrænset til 12 pladser, som bliver fordelt
efter først til mølle princippet. Tilmelding til kurset sker til Henrik Reintoft Christensen (hcr@cesau.au.dk)
senest den 19. december 2011. Deltagelse i kurset koster 1.500 kr. Kursusmateriale og frokost er
inkluderet i prisen.
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KURSUSPLAN
Dag 1 – 6. februar 2011:


Introduktion til programmet: Hvordan navigere man rundt i NVivo 9.



Projekts opstartsfase: Opstart af nye projekter herunder import af data og oprettelse
af cases.



Klassifikation: Hvordan opretter man klassifikationer såsom køn og alder i NVivo 9.



Kodning: Hvordan etablerer man en kodestruktur og hvordan koder man i praksis.

Dag 2 – 8. februar:



Undersøgelser: Hvordan undersøger man for eventuelle sammenhænge mellem
cases.



Rapportering: Hvordan konstrueres et output, der er direkte anvendeligt i
forskningssammenhæng.



Introduktion til andre funktioner i NVivo 9.
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