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bidrag, der alle beskæftiger sig med kvalitativ forskning inden for sociologi og tilgrænsende discipliner.
Kvalitative studier spiller og har spillet en betydningsfuld rolle for sociologers bestræbelser på at gøre
samtidens sociale liv forståelig for mennesker. Mange sociologiske klassikere baserer sig således helt eller
delvist på kvalitative studier. Den kvalitative forskning har dog aldrig stået uimodsagt, og der er naturligvis
grænser for, hvad den kan anvendes til. Ikke desto mindre er der i dag blandt forskere og studerende en
udpræget interesse for kvalitativ forskning, og vi kan, ud fra vores erfaring som undervisere og vejledere,
registrere et stigende behov for at diskutere og udvikle kvalitative metoder. Denne bog sigter dog ikke mod at
udvikle kvalitative metoder og teknikker, men snarere mod at introducere nogle af den kvalitative forsknings
centrale metoder, teknikker, spørgsmål og problemstillinger. Bogen henvender sig således til studerende på en
bred vifte af samfundsvidenskabelige uddannelser men kan forhåbentlig også finde læsere uden for denne
kreds.
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