
Kvalitativ metode (SOS4010) vår 2004

Forelesningsplan - Plan seminargrupper - Seminarprogram

Forelesningsplan:

Forelesning 1

Foreleser: Marit Haldar

Tid og sted: 13/1-04 10.15-12.00

Tema: Hva er kvalitativ forskning og metode

Forelesning 2

Foreleser: Marit Haldar

Tid og sted: 15/1-04 10.15-12.00

Tema: Datainnsamling – feltmetoder/tekst-bildeanalyse

Forelesning 3

Foreleser: Marit Haldar

Tid og sted: 20/1-04 10.15-12.00

Tema: Datainnsamling - intervju

Forelesning 4

Foreleser: Marit Haldar

Tid og sted: 22/1-04 10.15-12.00

Håndtering av materiale, analyse og rapportering – feltdata/tekst-bilde

Obs: Ikke forelesning denne tirsdagen



Forelesning 5

Foreleser: Marit Haldar

Tid og sted: 29/1-04 10.15-12.00

Håndtering av materiale, analyse og rapportering - intervjudata

Obs: Ikke forelesning denne tirsdagen

Forelesning 6

Foreleser: Marit Haldar

Tid og sted: 5/2-04 10.15-12.00

Hvordan tenke/analysere kvalitativt? Hvordan skrive/formidle kvalitativt?

Plan seminargrupper:

Seminargrupper (gang 1)

Gruppe 1: 13/1-04

Gruppe 2: 14/1-04

Dele inn i smågrupper.
Klargjøre arbeidsformen i seminarer og smågrupper. Plenum og smågrupper.
Komme i gang med å diskutere valg av problemstilling. Starte arbeidet med et
gruppenotat som skal innholde plan for undersøkelsen ved hjelp av reflektert
forhåndsviten, metodekunnskap og teori. Notatet skal vise sammenhengen mellom
problemstilling, teoretisk innretning og arten data som skal samles inn. Deltakernes
erfaringshistorier bør komme inn, og det skal reflekteres over etiske aspekter ved
metodevalgene. Smågrupper.

Seminargrupper (gang 2)

Gruppe 1: 15/1-04

Gruppe 2: 16/1-04



Diskutere og jobbe videre med gruppenotatet i smågrupper. Presentere idé til
problemstilling i plenum.
Forberede observasjon/intervju/tekster og bilder som skal analyseres. Smågrupper.

OBS: Innlevering av gruppenotat med foreløpig problemstilling.

Gruppe 1: 19/1-04 kl 13.00 i ekspedisjonen

Gruppe 2: 20/1-04 kl 13.00 i ekspedisjonen

Seminargrupper (gang 3)

Gruppe 1: 20/1-04

Gruppe 2: 21/1-04

Diskutere videre opplegg for datainnsamling, event. reviderte planer for
undersøkelsen, Smågrupper. Oppsummering i plenum.

NB. Hver enkelt student skal gjøre minst ett intervju /en observasjon/ grovanalyse av
tekst eller bilde, av de metoder som gruppen velger. Dersom gruppen bestemmer seg
for å bruke bare en metode, leveres to eksempler fra hver student Sammendrag/referat
av dette skal innleveres skriftlig.

OBS: Ikke seminar 22/1 og 23/1

OBS!!!!! Innlevering av intervju/feltarbeid/tekst referat

Gruppe 1: 26/1-04 kl 13.00 i ekspedisjonen

Gruppe 2: 27/1 kl 13.00 i ekspedisjonen

Seminargrupper (gang 4)

Gruppe 1: 27/1-04

Gruppe 2: 28/1-04

Diskusjon omkring datainnsamlingserfaringer, tolkninger og funn.
Plenum og smågrupper.

Seminargrupper (gang 5)

Gruppe 1: 29/1-04



Gruppe 2: 30/1-04

Arbeid med å finne sentrale temaer og kategorier for analyse. Skissér en analyseplan.
Smågrupper.

Seminargrupper (gang 6)

Gruppe 1: 3/2-04

Gruppe 2: 4/2-04

Hver gruppe legger fram muntlig en foreløpig rapport fra prosjektet. Her må
problemstilling, teoretisk ramme, metodeoverlegninger og erfaringer (både fra
innsamling og analyse) og resultater komme fram. De muntlige foreløpige
grupperapportene skal omdannes til skriftlige rapporter.

Innlevering av øvingsoppgave

Gruppe 1 og Gruppe 2: 9/2-04 kl 13.00 i ekspedisjonen

Seminarprogram:

På samme måte som tidligere år, skal seminaret brukes til å hjelpe studentene med å
gjennomføre øvingsoppgaver. Deltakerne i hver av de to seminargruppene skal danne
smågrupper med fire medlemmer i hver. Smågruppene skal lage hver sin
øvingsundersøkelse og rapportere fra den. Diskusjon av planer, underveisrapportering
og
veiledning skjer i seminarene, dels i plenum og dels ved at lærerne går rundt til hver
enkelt smågruppe.

Når kvalitativ metode tas i bruk i sosiologi, er det ofte halvstrukturerte intervjuer,
eller intervjusamtaler som tas i bruk. Ved dette metodeseminaret skal vi legge like
stor vekt på feltarbeid/observasjon og bilde/tekstanalyse. Det betyr at vi i like stor
grad vil fokusere på hva folk gjør, som hva de føler og mener, og vi vil søke å
synliggjøre hvordan (levende) bilder og tekster er fylt av sosialt meningsbærende
elementer og kulturelle mekanismer.

Da intervjuing er det sosiologien i størst grad har vektlagt når kvalitativ metode tas
ibruk, er det også dette vi hyppigst treffer på i sosiologiske bøker. Av den grunn har vi
i pensum til dette seminaret valgt å legge vel så stor vekt på mer observasjonsbasert
forskning. Erving Goffman er et eksempel på en sosiolog som benytter seg av
feltarbeid. Pierre Bourdieu viser til det samme i sin analyse av distinksjonen.
Silvermans tekstbok er ”gjøreorientert”og gir flere henvisninger til etnometodologien
og retninger som er avledet fra den (framfor alt varianten til Harvey Sacks). Dag



Albums bok på pensum er et eksempel på en goffmaninspirert gjøreanalyse basert på
etnografiske metoder (feltarbeid). Vi forventer at deltakerne på kurset holder seg
teoretisk nær en eller flere av de forfatterne som er nevnt her: Goffman, Bourdieu,
Sacks. Legg merke til at Karin Widerberg i sin bok trekker fram hvordan intervjuer
kan få fram data om hva folk gjør. Silverman presenterer flere kvalitative metoder.
Han behandler også tekstanalyse forholdsvis utførlig. Under forelesningene vil vi ved
eksempler se på hvordan vi kan forstå tekster og bilder på en sosiologisk måte.

Emnet for øvingsoppgavene skal være Mat. Mat og måltider står sentralt i
hverdagslivet (fest og høytider innbefattet). Måltider kan bidra til sosial tilhørighet og
integrasjon så vel som til utelukkelse eller marginalisering. Matvaner kan være
tradisjonsforankret, men de kan også reflektere samfunnsmessige endringer. Mat kan
forbindes med lyst og glede, men også med strev, ulyst og ubehag. Mat har både
tabuiserte og statuspregede elementer ved seg. Matens sammensetning og betydning
kan variere med f.eks. livsløp, kjønn, klasse og etnisitet.
Mat er med andre ord et svært omfattende fenomen. En viktig oppgave for studentene
er således å snevre inn problemstillingen så den lar seg gjennomføre i en liten
tidsavgrenset øvingsoppgave. Det blir så nær som alltid mer interessant forskning når
man mestrer å si mye om lite isteden for lite om mye. Her ligger også den store
utfordringen.
Problemstillingen kan utarbeides på bakgrunn av flere delaspekter som:
-Matens og måltidenes sosiale betydning; hjemme, borte, på utesteder.
-Mat som identitet/tilhørighet.
-Mat/kosthold fra et helsesynspunkt.
-Mat og nytelse
-Mat som omsorg/gave
-Matlaging som ferdighet, kunst, kreativitet.
-Mat som arbeid
-Mat og kroppsidealer
-Mat og reklame
-Mat som et (tids)organiserende prinsipp
-Etiske aspekter; husdyrhold, vegetarisme, overflod versus knapphet
-Mat og religion

Kunnskap om mat kan vi få både gjennom feltarbeid/observasjon, tekst og
bildeanalyse og ved intervjuer. Elisabeth Fürst sin doktorgradsavhandling ”Mat, et
annet språk” er et forskningsarbeid dere gjerne kan la dere inspirere av. Hun viser i
praksis hvordan vi kan analysere matens betydning så vel gjennom tekster som ved
hjelp av intervjuer. Ikke minst er det mye ved matens betydning vi kan få tak i ved
hjelp av feltarbeid og observasjon. Og da tenker vi ikke nødvendigvis bare på hvordan
og hvor folk spiser og hva folk gjør når de spiser, men like så mye på aktiviteter
knyttet til det å handle mat, eller tilberede mat.
Det er ønskelig at gruppene velger to av de tre innsamlingsmetodene som er nevnt
ovenfor da dette vil gi en god anleding til å stifte bekjentskap med flere måter å
innhente data på samt å analysere dem. Hvis imidlertid problemstillingen som velges
gjør det problematisk å velge mer enn en metode, kan dette også aksepteres. Hver
enkelt student skal være aktiv både under innsamlingen av data og i analysen av data.
Fra intervjuene skal referatet fortrinnsvis være i form av transkripsjon av opptak. I



tillegg kommer sammendrag og intervjuerens kommentarer til hvordan intervjuet
forløp (seWiderbergs bok). Det er også mulig å gjøre gruppeintervju, såkalte
fokusgrupper. (Se feks Brandts artikkel i Holter&Kalleberg red. Kvalitative metoder i
samfunnsforskning eller D Morgan: Focus groups as qualitaative research).
Observasjonsreferatene skal være mest mulig detaljerte. Det er normalt å bruke flere
ganger så lang tid på å skrive referatet som på selve observasjonen. Analysering av
tekster og (levende)bilder i en sosiologisk sammenheng, har mange fellestrekk med
observasjon. Et referat av hva man intuitivt ser/oppfatter ved første møtet med
teksten/bildene skal foreligge skriftlig. Dernest bør det lages et sammendrag som er
spisset mer mot problemstillingen. Dette skjer gjerne etter flere gangers gjennomsyn
av teksten/bildene. Hver student skal innlevere et sammendrag/referat skriftlig til
kursleder midtveis i kurset
På det nest siste seminaret skal gruppene levere en analyseplan i form av en oversikt
over sentrale kategorier eller temaer og deres eventuelle innbyrdes forbindelse til
kurslederen. Fram til siste gang skal gruppene forberede en muntlig presentasjon.
Denne skal presenteres muntlig. Det er positivt om alle i hver gruppe deltar aktivt
under presentasjonen


