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Forord
Denne boken er resultat av mange års samtaler og samarbeid mellom
de to forfatterne om bruk av kvalitativt orienterte metoder i forskning
og om undervisning i metodelære. Tor Halfdan Aase har sin felterfaring
hovedsakelig fra Asia, mens Erik Fossåskaret har forsket i og om eget
samfunn. Denne komplementariteten har vært utgangspunktet for å
skrive en bok som på samme tid forholder seg til det som er ukjent
og annerledes, og til det nære og kjente. Så viser det seg gjerne å være
både noe universelt i det ukjente og ganske mye ukjent i det nære. Sagt
med programformuleringen fra den ene av våre to arbeidsplasser, vil
vi med denne boken gjerne sette leserne i bedre stand til å «utforske
det ukjente og utfordre det velkjente». Vi ønsker å gi leserne en mer
reflektert forståelse av hvordan de gjennom valg av deltakelse, perspektiver og begreper er medskapere av de virkelighetene de observerer og
presenterer både i forskning og i dagliglivets produksjon av kunnskap.
Målgruppen for boken er studenter på alle nivåer av universitets- og
høgskolestudier. Også kandidater på doktorgradsnivå som ikke har
grundig erfaring fra arbeid med kvalitative metoder, kan ha nytte av
å lese boken. Den elementære kjennskapen til kvalitative forskningsmetoder som vil gjøre det greiere å kjenne seg fortrolig med enkelte
deler av boken, vil leserne for det meste finne i kapittel 1.
Kapitlene 1, 2, 5 og 6 er justerte versjoner av tilsvarende kapitler
i bokens første utgave. Kapitlene 3 og 7 er for det meste nyskrevne
tekster. Kapittel 4 er skrevet for denne utgaven.
Bergen / Stavanger, juli 2014
Tor Halfdan Aase			
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