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Kvalitative analyser Merete Watt Boolsen: Hent PDF Uanset om man er socialarbejder, politimand, pædagog
eller sygeplejerske, er det nødvendigt at kunne finde ud af, hvordan samspillet mellem den enkelte og de

forskellige dele af samfundet fungerer. Hvorfor trives nogle børn i børnehaven bedre end andre? Hvordan er
sammenhængen mellem mål og midler i arbejdet med unge kriminelle? På hvilken måde virker den
kommunale indsats? Hvordan hænger ledelsens argumentation sammen i forhold til de praktiske

forhold?Kvalitative undersøgelser gør det muligt for såvel praktikere som forskere at finde årsager og
sammenhænge i alle former for samfundsmæssige problemstillinger. De kan hjælpe til at finde bedre
handlingsstrategier og give et klart og sikkert fundament for konklusioner og beslutninger.Kvalitative

analyser forklarer de fire fundamentale trin i forskningsprocessen: At formulere sit problem, at planlægge sin
undersøgelse, at indsamle og konstruere data og endelig at analysere, vurdere og konkludere på

undersøgelsen. Derefter gennemgås en række analyse-former trin for trin ud fra konkrete eksempler. Det
drejer sig om indholdsanalyse, grounded theory, argumentationsanalyse og diskursanalyse.Bogen henvender
sig til studerende og praktikere inden for blandt andet pædagogik, socialt arbejde, sygepleje, politiarbejde og

andre områder, hvor samspillet mellem menneske og samfund er i centrum.Merete Watt Boolsen er
mag.scient.soc. et lic. og lektor i metode og sociologi ved Institut for Statskundskab på Københavns

Universitet. Hun har mange års erfaring med undervisning på universitetet og laver desuden en række kurser
for kommuner, politi og lignende. Hun er forfatter til flere bøger om samfundsvidenskabelig metode.
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