Utkast fra emneansvarlig 5. jan 2009

Arbeidsplan HELSEF4200 – Vår 2009 – Kvalitativ metode
Uke

Dato og tid

Tema

Opplegg

Kjennetegn, framgangsmåter og ulike
tradisjoner i kvalitativ forskning

Plenum v/ Kari

TORSDAG
22.01.2009
9.30 – 11.30

Forskningsprosessen med vekt på
problemstilling og valg av metodisk
design
4
12.30 – 13.00

Introduksjon av tema for årets kurs:
MAT
Opplegg for kurset/ eksamensform

Plenum v/ Kristin

13.00-14.00

Gruppearbeid
Reflekter over fenomenet MAT, hva dere tenker om det og hvordan
det kan forstås i kvalitativ forstand. Velg ut en som referer kort tilbake til
plenum.

14.00-15.00

Plenum v/ Kristin og Kari
C. Hjemmeoppgave til 28.01:
 Formuler en problemstilling knyttet til temaet MAT.
 Les kapitlene 4 og 5 i Kvale.
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ONSDAG
28.01.0009
09.30 – 10.15

OM INTERVJU som prosess
og kilde til ny kunnskap

Plenum (Kari)

Intervjuet som sosial hendelse

Lærerne intervjuer hverandre - felles
refleksjoner i plenum v/ Tone og Kari

10.30 – 11.15

B. Kvale

11.30 – 12.30

Tekstarbeid

Gruppearbeid knyttet til Kvale kapitlene 4 og 5. Hver gruppe formulerer
2 spørsmål som de tar med tilbake til plenum.

13.15 – 15.00

Innspill fra gruppearbeidene

Plenum v/ Tone og Kari

5

Mer om ulike faser av
intervjuundersøkelser:
Planlegging
Problemstilling
Intervjuguide
Tilgang
Hjemmoppgave til onsdag 4. febr :
 Gjør en avtale med noen om å intervjue vedkommende om MAT
mellom 29.01 – 04.02. Les kapitlene 6, 7 og 8 og lag en plan for
intervjuet ditt med en intervjuguide.
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TORSDAG
29.01.2009

09.30 – 12.00

FORSKNINGSETIKK: Introduksjon

Plenum v/Kristin

13.00 – 15.00

FORSKNINGSETIKK

Plenum v/ Knut Reuyter

Hjemmeoppgave til onsdag 4. febr:
 Gjennomfør intervjuet til neste gang. Lag et refleksjonsnotat på
omlag 1 side som du tar med til gruppa di onsdag 04.02. Start også
med å skrive ut (transkribere) intervjuet: om lag 1 side.

ONSDAG
04.02.2009
09.30 – 10.15

Egne erfaringer med intervju –
prosess og resultater

Plenum v/ Kari
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10.30 – 13.30

Utfordringer og dilemmaer knyttet til
intervjuprosessen

Gruppearbeid


6


13.45 – 15.00

Transkripsjon og analyse

Les raskt gjennom hverandres refleksjonsnotater. Bestem dere for å
drøfte 2 av de inngående refleksjonsnotatene. Lag et spørsmål fra
hvert av de utvalgte notatene som dere gir foreleserne etter
gruppearbeidet.
Gå gjennom og drøft Kvale kap. 10 om transkripsjon. Hjelp
hverandre til å utvikle en forståelse av hvilke valg man står overor
når man transkriberer.

Plenum m gjennomgang av gruppearbeidene

TORSDAG
05.02.2009
LESE- OG FORBEREDELSESDAG

-

Reflekter over dine egne erfaringer med å intervjue og skriv et notat
på minst 2 side. Hva har du særlig blitt opptatt av? Bruk pensum
(for eksempel Kvale kap. 7-9) aktivt.

-

Les gjennom intervjuet ditt og start en første tolkning av materialet –
minimum 1 side. Veiledende spørsmål for analyse vil bli delt ut på
kursdagen.
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-

Les Fangen kap. 1-4.
Tenk gjennom og velg ut et sted hvor du kan gjøre deltagende
observasjon knyttet til temaet HÅP. Observasjonen skal
gjennomføres mellom 11.02. og 25.02

ONSDAG
11.02.2009
09.30 – 15.00

Om FELTARBEID

Plenum v/ Kristin og Kari

Historikk
Planlegging
Tilgang
Feltnotater
Forskerrollen
Nærhet og distanse
”Salmer fra et kjøkken”

TORSDAG
12.03.2009

INDIVIDUELT FELTARBEID
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TORSDAG
25.02.2009

LESE - OG FORBEREDELSESDAG

Les Fangen kap. 5.
Lag på denne bakgrunn et refleksjonsnotat på minimum 2 sider hvor du
skriver fram og reflekterer over dine egne erfaringer med å gjøre feltarbeid.
Hvilke utfordringer mener du at du særlig kom i berøring med?

Erfaringer fra feltarbeid

Gruppearbeid hvor hver gruppe med utgangspunkt i hjemmearbeidet
formulerer ett spesifikt tema eller spørsmål de spiller inn til plenum.

TORSDAG
26.02.2009
09.30 – 10.30

Plenum v/ Kari og Tone

10.45 – 12.00

9

13.00 – 15.00

Mer om forskerrolle, posisjonering,
forskningsetikk

Plenum v/ Kari og Tone

Hjemmeoppgave til onsdag 4. mars:
- Les Fangen kap. 6, 7 og 8
ONSDAG
04.03.2009
09.30 – 11.30

Kontekstualisering og analyse av

Plenum v/Kristin og Kari
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feltarbeid
11.45 – 13.00

Gruppearbeid
Ta for dere kapitel 8 i Fangens bok. Hjelp hverandre til å forstå hva analyse
handler om. Trekk ut 2 poeng som dere synes er vanskelige å forstå og ta
disse med til plenum.

13.30 – 15.00
Oppsummering fra gruppearbeid og
Eksempler fra helsefaglig forskning

Plenum v Kristin og Kari

C. Hjemmoppgave til torsdag 5. mars
Les gjennom notatene dine og start en første tolkning/analyse av materialet.
På hvilken måte sier materialet noe som kan kaste lys over
problemstillingen din? Mer veiledende spørsmål for analyse vil bli delt ut
på kursdagen.
Gjør deg kjent med Kvale kap. 16 og Fangen kap. 10

TORSDAG
05.03.2009

09.30 – 10.30

11
10.45 – 12.30

Analyse i kvalitativ forskning med vekt
på makt og etikk

Plenum v/ Kari og Kristin

Gruppearbeid Ta utgangspunkt i Kvale kap. 16 og Fangen kap. 10. Velg ut
et spørsmål/tema fra hver tekst som dere lurer på, skriv det ned og gi det til
foreleser.
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13.30 – 15.00

Framstilling av forskningsprosessen/
Skriving/formidling av kvalitativ
forskning

Plenum (Kristin og Kari)

Gjennomgang av eksamensoppgaven
Hjemmeoppgave til 12.03.:
Les teksten av Skjervheim og Heggen&Guilhemin på pensum

TORSDAG
12.03.2009
09.30 – 10.30

Sensitivitet og selvrefleksivitet i
forskningsprosessen

Gruppearbeid: Drøft dagens tekster. Velg ut et poeng fra hver av dem som
dere synes er vanskelige/interessante og ta dem med til plenum.

10.45 – 11.30

Gjennomgang av dagens tekster

Plenum v/ Kristin og Kari

12.30 – 15.00

Oppsummeringer, avklaringer og
evaluering av kursdelen

A. Plenum v/ Kristin og Kari
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