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Besvar to (2) av de tre oppgavene nedenfor 

 
1. Kvalitative data eksisterer i ulike former.  

Hvilke type data foretrekkes innenfor de ulike analyseretningene?   
 
 

2. Gjør rede for begrepet «teoretisk utvalg» (theoretical sampling). 
 
 

3. Gjør rede for IPA.  
Legg spesielt fokus på kvalitetskriterier og koding av data i IPA.  
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1. Kvalitative data eksisterer i ulike former. Hvilke type data foretrekkes 
innenfor de ulike analyseretningene?   

 
 
Svar:  
Her kan kandidatene nevne at hovedkildene til kvalitativt datamateriale er 
observasjon og intervju. Kan nevne at både observasjon og intervju varierer i 
grad av struktur. Det er naturlig at det kort gjøres rede for intervju og 
observasjon, men hovedtyngden må ligge på koblingen opp mot analyseretning. 
Denne tabellen fange det meste:  

 
Viktig at kandidatene vektlegger hvorfor de ulike datatypene passer til de ulike 
analyseretningene; -hvorfor er naturlige samtaler det beste for DA, og hvorfor er 
SEmistrukturerte analyser å foretrekke i IPA, og hvorfor passer ikke det like 
godt til narrative analyser. Fordel også om det trekkes inn ulikheter mellom 
Klassisk GT (alt er data, hvor glaser ikke ser på GT som en rent kvalitativ 
metode), mens Charmaz med sitt epistemologiske ståsted representerer en annen 
versjon av GT, og at dette er knyttet til foretrukket materiale « Thick 
descriptions».  
 
2. Gjør rede for begrepet «teoretisk utvalg» (theoretical sampling). 
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Svar: Må gjøre kort rede for GT. Strauss & Glaser, sentrale publikasjoner «The 
discovery og grounded theory», induktiv, datainnsamling og analyse skjer 
integrert. Datainnsamling styres av analysene og den begynnende teorien, -hva 
må man vite mer om, hvilken retning. Viser til det opprinnelige overordnede 
målet til GT, generere teori, enten substansielle (kontekstavgrenset) eller mer 
formale/generelle teorier. Noen kan nevne uenigheter innad i GT, «Klassisk» GT 
(Glaser) legger mer vekt på kravet om at teori skal genereres enn konstruktivist-
versjonen representert v Charmaz. Analyse/teoriutvikling i GT er en syklisk 
prosess, går fram og tilbake, og teoretisk sampling er viktig ift at teorien skal 
være grounded i dataen.  Noen kan nevne at TU sammen med Konstant 
komparativ metode er sentrale virkemiddel i kategoriutvikling/teoribygging. 
 Fra slides:  
 
 
-Teoretisk utvalg for å utvikle teori, ikke for generaliserbarhet .  
Teoretisk utvalg – Strategisk utvalg av informanter som kan besvare 
forskningsspørsmålet 
– Respondentene får ulik betydning 
– Basert på teoriene som utvikles for å tolke dataene gjennom analysene 

 
Teoretisk utvalg for å validere kategorier og relasjoner 
– Støtte og utfordre den begynnende teorien (data som validering) 
 
 
Samle data i andre settinger for å generere en generell (formal) teori  
– Jo mer en teori generaliseres til andre situasjoner, jo nærmere kommer den å bli en 
”formal” teori  
 
 

 
 
 
3. Gjør rede for IPA. Legg spesielt fokus på kvalitetskriterier og koding av data 

i IPA.  
IPA: induktiv 
Idiografisk 
Interrogative (stiller spm med eksisterende teori) 
 
Fra Slide: Hva er IPA? (Smith, 2008) 
•«Exploring lived experiences» 
•Studiet av hvordan mennesker gjør mening ut av sine store livshendelser 
•Deltakerne er eksperter på egne opplevelser, forskeren fortolker og 
forstår/forklarer kompleksitet i opplevelsene 
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•Den metoden i pensum som er sterkest knyttet til psykologi 
•Fokus på livsendrende, unike, spesielle hendelser 
•Gi en nøyaktig beskrivelse av opplevelser 
•Forenelig med psykologisk teori og forklaringer 
 
Jonathan Smith: artikkel i 1996  (beyond the divide between cognition and 
discourse) markerer opprinnelsen til IPA 
• Fokuserte på rikholdige og 
detaljert beskrivelse av personlige opplevelser 
• En metode spesifikt for psykologien 
• Et kvalitativt alternativ til diskursanalyse. 
Dataanalyse i IPA (Semistrukturert intervju foretrekkes) 
1.Bli kjent med case og innledende kommentarer 
2.Identifisering av foreløpige tema 
3.Leting etter sammenheng mellom tema 
4.Systematisk tabell over tema 
5.Analyse av flere case 
6.Skrive rapport 
 
Koding av data:  
Starter med innledende koder/merkelapper på dataen i steg 1. I steg 2 innebærer 
koding et litt høyere abstraksjonsnivå, man fokuserer mer på temaer. I steg 3 
foregår en ytterligere forflytning opp på et fortolkende nivå, man ser også på 
sammenhenger mellom tema. En hierarkisk organisering med overordnede tema 
og sub-tema. En fortolkende prosess.  
 

 

Hva kjennetegner en god IPA artikkel? Smith, 2010  
• Klart fokus- spisset  

• Sterkt datamateriale av høy kvalitet  

• Høy kvalitet- solid (rigorous)  

• Tilstrekkelig utbrodering av et tema  

• Fortolkende, ikke bare beskrivende analyse  

• Analyse som påpeker likhet og unikhet (convergence and divergence)  

• Godt skrevet og engasjerer leseren – gir leseren innsikt  
 
Fint å trekke inn andre, mer generelle kvalitetskriterier også: 
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Oppsummering på slide:  

IPA er en induktiv, ideografisk og spørrende (interrogative)  

•Jonathan Smith (1996)«Beyond the divide between cognition and discourse»  

•En spesifikk psykologisk metode, som i større grad er forenelig med tradisjo-
nell psykologi  

•”Deltakerne er eksperter på deres egen opplevelse”  

•Semi-strukturert intervju av få, unike, relativt homogene deltakere  
 
•Delt fokus på det distinkte (ideografiske) og det delte i opplevelser  

•IPA er blitt kritisert for  
–For lite fokus på konteksten  
–At den ikke er fenomenologisk  
–Naivt syn på språk  
 

 


