4. NVivo workshop: hvor går veien videre?
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Ved NTNU UB har vi nå kommet i gang med undervisning i NVivo, et dataprogram for
analyse av kvalitative data. Kurset har så langt hovedsakelig rettet seg mot
vitenskapelige ansatte og ph.d.-kandidater innen humaniora og samfunnsfag ved NTNU.
Prosjektet vårt har imidlertid også vakt interesse ved andre universiteter i Norge, og vi er
blitt bedt om å holde et kurs ved UiT. Vi fra biblioteket har valgt å fokusere på den mer
tekniske opplæringen i programvaren, og samarbeider med professor i sosiologi og en
stipendiat for at de skal komme med perspektiver på valg av metode og praktisk erfaring
med bruk av denne typen programvare i forskning. Dette nye tilbudet er en del av vår
pågående satsning på forskningsstøtte ved NTNU Universitetsbiblioteket, og inngår
under paraplyen med tiltak som bredt faller innunder Digital Humaniora, men med sterke
innslag av samfunnsfagene. På av lignende tiltak på infrastruktursiden er seksjonen vår i
gang med å opprette en lab for digital humaniora, tekst og data gruvedrift med mer.
Landskapet universitetsbibliotekene opererer i er under endring, og mange nye tilbud
underutarbeidelse som er resultat av dette. Men hvor går vi og hva vil vi? Basert på våre
erfaringer så langt, ønsker vi å holde en workshop hvor vi kan diskutere med våre
kolleger ved andre universitet og høyskoler: • Hvilke tjenester kan og bør universitets- og
høgskolebibliotekene tilby? • På hvilket nivå bør vi legge hovedfokuset på våre bidrag,
teknisk og praktisk, eller mer teoretisk og overordnet? Bør for eksempel biblioteket ha
kompetanse og veilede i valg av og bruken av vitenskapelig metode? • Hvilke typer tilbud
kan vi tilby for å gjøre oss relevante og uunnværlige for vitenskapelige ansatte og
studenter? Holder vårt nåværende tjenestetilbud mål, eller bør vi utvide det? Er det noen
tjenester vi tilbyr nå som ikke lenger er relevante? • Hvilken kompetanse trenger vi i
bibliotekene for å dekke brukernes behov? • Hvor går grensen mellom bibliotekets tilbud
og det regulære faglige tilbudet? Finnes det/bør det finnes en grense? Vi ser for oss at
workshopen kan inneholde et 30 minutters innlegg om NVivo fra oss, 30 minutter med
gruppediskusjoner, og 30 minutter med plenumsdiskusjoner til slutt. Målet for
workshopen er at vi får opprettet et nasjonalt nettverk for UH-sektoren. Workshopen
retter seg mot de som interessert i undervisning i NVivo.

