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Hva er NVivo?
• Dataprogram for behandling og analyse av kvalitative forskningsdata.
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NVivo-kurs før og nå
NVivo-kursene gjennomføres over to dager (3 timer pr. dag). 

• Før: Fysisk klasserom, lokale kurs, begrenset mulighet for antall kursdeltakere. 

• Nå: Digitale kurs på Zoom (det virtuelle biblioteket), mulighet for flere kursdeltakere, 
samarbeid på tvers av seksjoner og byer (Trondheim, Gjøvik og Ålesund), bruk av 
Teams (chat, videomøter, fillagring).

Kursdeltakere siden mars 2020 (NVivo introduksjon for 
PhD-kandidater og forskere)

2020 (4 intro.-kurs) 100 

2021 (3 intro.-kurs + 1 
transkriberingskurs)

104 

Totalt: 204 deltakere



Det virtuelle biblioteket (DVB)
• Digitalt bibliotektilbud (i Zoom) til alle 

studenter og ansatte ved NTNU. 

• Åpnet 28. april (koronavåren 2020).

• Samarbeidsprosjekt mellom UB i Gjøvik, 
Ålesund og Trondheim. 



NVivo-kurs i DVB



Hvem er vi?
• Nvivo-teamet består av Andreas fra UB i 

Gjøvik, Inga fra UB i Ålesund og Hege, 
Johannes, Magnus, Joost og Hilde fra UB i 
Trondheim

• Vi samarbeider med Aksel Tjora 
• Han har faste innlegg om analyseprosessen

Bildet er henta fra: Aksel Tjora - NTNU

https://www.ntnu.edu/employees/aksel.tjora


NVivo-kursing fra hjemmekontoret



Våre erfaringer
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Fordeler
• Samarbeid på tvers av campuser

• Nasjonalt samarbeid 
• Vi har deltakere fra hele landet

• Enklere å delta 
• En forsker skriver dette på evalueringsskjemaet: «Dette er en super ressurs NTNU har digital, 

og noe jeg vil anbefale å ha videre. Det er ikke like høy terskel å melde seg på digitalt også logge på i 
et par timer for å få en introkurs. Tror det ville vært en litt høyere terskel for min del om jeg måtte møte 
opp et sted.»

• Zoom gir mulighet for
• Flere deltakere på hvert kurs
• Større fleksibilitet med chat
• Å ta opptak 
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Ulemper
• Sosialt fysisk samvær

• Den felles kaffekoppen i pausen
• Bli-kjent-prat i pausene

• Svarte skjermer



Stipendiatenes erfaringer



Evalueringsskjema
Evalueringsskjema legges ut i chat og 
sendes på mail til alle deltakere etter hvert 
kurs
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Overveiende positive tilbakemeldinger:

“Good introduction! Good pace, many examples, more presenters create good dynamics in the course.
Very good that you follow the schedule and the planned breaks!”

“Very interactive course instructor, very helpful course content”

“Bra at det var fokus både på generell kvalitativ forskning (Tjora sin del) og det rent tekniske med å bruke Nvivo. Også 
bra at det var lagt inn godt med pauser og at ingen gikk over tiden”

“Pedagogical, easy to follow, useful information”

“Slow at first then speeding up, showing not just telling, online not classroom”

“Very good course! I would happily recommend it to others”

“Kommer det flere kurs?”
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Veien videre
Vi vil fortsette med digitale NVivo-kurs også etter korona da vi opplever at 
samarbeid på tvers av seksjoner og byer har stor verdi både for kursholdere og 
deltakere. 

Noen spørsmål?

Kontakt oss gjerne på: nvivo@ub.ntnu.no

mailto:%3cnvivo@ub.ntnu.no

