CESE-Forsk (CESE-Forskernetværket) tilbyder:
Kursus i kvalitativ dataanalyse med NVIVO

DATO

Mange kvalitative studier indebærer analyser af større mængder kvalitativt data.
Ofte kombineres forskellige former for kvalitativt materiale: Officielle dokumenter,
interviews, feltnoter, rapporter, fotos, lydfiler, videoklip, etc. For at kunne
analysere større mængder kvalitativt materiale er det nødvendigt at systematisere
analysen.

REF.

Dette kursus tilbyder en grundlæggende introduktion til kvalitativ dataanalyse med
analyseprogrammet NVIVO. Formålet med kurset er at gøre NAFA-medarbejdere
i stand til at udarbejde og gennemføre systematisk analyse af eget kvalitative
materiale indsamlet gennem PLF-arbejdet og CESE-forskningsprojekter.
Kursusopbygning
Kurset består af to hele fysiske workshopdage og én online workshopdag. På den
første workshopdag introduceres deltagerne til oprettelse af projekter i NVIVO,
case klassifikation, auto-kodning samt kodning af tekststykker med udgangspunkt
i kvalitativ indholdskodning.
På anden workshopdag tager vi udgangspunkt i det kodede materiale fra første
workshop og arbejder videre med analyserne ved hjælp af queries. Deltagerne
introduceres til forskellige analysestrategier ift. at identificere mønstre på tværs af
cases, koder eller over tid, herunder Miles og Hubermans brug af displays,
ligesom vi drøfter relevante videnskabskriterier.
Begge dage vil undervisningen blive suppleret med øvelser undervejs, så
deltagerne får hands-on erfaring med programmet og dets muligheder.
Tredje workshopdag er online. Her kan den enkelte PLF-gruppe booke
vejledningstid med kursusholderne, som så i onlineformat svarer på spørgsmål og
hjælper PLF-gruppen med konkrete analyseudfordringer.
Det forventes, at man mellem workshopdagene afsætter tid til at kode sit eget
materiale (ca. 1-2 dages arbejde).
Relevant litteratur vil blive rundsendt inden kurset. Afsæt samlet set gerne en
dags arbejde som forberedelse til kurset.
Præmisser for deltagelse
Alle deltagere skal inden kurset have den nyeste version af NVIVO installeret på
deres computer. Der vil ikke være tid til at installere softwaren på kurset.
Interesserede deltagere må snakke med IT-afdelingen på egen
professionshøjskole eller universitet om adgang til NVIVO-licens.
Møder man op til kurset uden NVIVO eller tilsvarende kvalitativt analyseprogram
installeret, bliver man bedt om at forlade kurset.
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Det er tillige en fordel at have sit eget materiale med på kurset, så undervisningen
bliver direkte anvendelig. Det skal helst være data-materiale indsamlet i
forbindelse med PLF-aktiviteter eller CESE-forskningsprojekter.
Til dem der ikke medbringer eget materiale, vil der være et simpelt datasæt til
rådighed.
Kursusholder:
Johanne Grøndahl Glavind, ph.d., forskningsleder, MSO, Forskningscenter for
uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis, VIA University College.
Anne Krøger Pedersen, ph.d., adjunkt, VIA Efter- Videreuddannelse, VIA
University College.
Kursusdatoer:
Fysiske workshops: 13. december 2022 og 12. januar 2023. Begge dage klokken
10.00 – 16.00.
Online workshop: 26. januar 2023. Online vejledningstid efter aftale med
kursusholdere.
Sted: UCL, Seebladsgade, Odense.
Tilmelding: Senest 1. oktober 2022 til Tine Maria Brinks:
tinabrinks@imada.sdu.dk
Max deltagertal er 25. Man er først endeligt tilmeldt kurset, når man har modtaget
bekræftelse.
Timer til kurset: 16 timer til selve kurset + 2 timers læsning af artikler + 1-2
arbejdsdage til analyse af egne data mellem workshopdage + transport til to
fysiske workshopdage.
Timer til deltagelse finansieres af egne PLF-timer, ens institution eller CESEforskningsprojektet.
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