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Det kvalitative interview er i dag blevet en af de mest almindelige forskningsmetoder i human- og
samfundsvidenskaberne, men det er en tilgang, som optræder i forskellige klædedragter. Det kvalitative
interview vil hjælpe læserne med at skrive, fremstille, forstå og kritisere kvalitativ interviewforskning i de
mange former, hvori den praktiseres i dag. Bogen begynder med en teoretisk funderet introduktion til det
kvalitative interview gennem en skildring af de mange forskellige måder, hvorpå samtaler er blevet brugt til
produktion af viden. Opmærksomheden henledes specielt på de komplementære positioner, der kendetegner
det oplevelsesfokuserede interview (fænomenologiske positioner) og det sprogfokuserede interview
(diskursorienterede positioner), som henholdsvis fokuserer på interviewsamtalen som rapporter (om
interviewpersonens oplevelser) og redegørelser (foranlediget af interviewsituationen). De følgende kapitler
omhandler forskellige måder at designe kvalitative interviewundersøgelser på og giver en vejledning i
beskrivelse af de metodologiske procedurer og resultater af en interviewundersøgelse. Bogen slutter med en
præsentation af de mest almindelige fejl i interviewrapporter og giver en række løsninger og strategier til
evaluering af forskningsresultater baseret på kvalitative interview. Svend Brinkmann er professor i psykologi
ved Aalborg Universitet og professor II ved Universitetet i Bergen. Han har studeret filosofi og psykologi ved
universiteterne i Aarhus og Oxford. Han har udgivet en lang række bøger og artikler inden for disse områder.

Han er særligt interesseret i kvalitativ forskning og videnskabsfilosofi. Han modtog i 2012 en Sapere
Aude-eliteforskerpris fra Det Frie Forskningsråd.
Det kan for eksempel gøres ved at sammenligne interview med observationer, åbne spørgsmål med lukkede
spørgsmål eller én forskers analyse af et fænomen med en anden forskers analyse af samme fænomen. Struktur
forgår – kultur består Telemedicinsk konsultation. 1 Indledning. 3. 3. 3 sine informanter til et kvalitativt
forskningsprojekt, må man nødvendigvis vælge informanter, der kan belyse de spørgsmål, det stilles i
problemstillingen. 3 sine informanter til et kvalitativt forskningsprojekt, må man nødvendigvis vælge
informanter, der kan belyse de spørgsmål, det stilles i problemstillingen. 3. Det kan for eksempel gøres ved at
sammenligne interview med observationer, åbne spørgsmål med lukkede spørgsmål eller én forskers analyse
af et fænomen med en anden forskers analyse af samme fænomen. Den rigtige solafskærmning/gardinløsning
yder et vægtigt bidrag til det gode indeklima, reducerer energiforbruget og understøtter arkitekturens æstetiske
udtryk. GEMBA launches Agile Assessment tool. Bogs ISBN er 9788741259048, køb den her
BOGANMELDELSE – I sidste uge udkom antropologen Dennis Nørmark og filosoffen Anders Fogh Jensens
nye bog ”Pseudoarbejde – Hvordan vi (. Opgaven indeholder vækstsstrategier, produktbeskrivelse med
hensyn til salg. 1 Kvalitativ metode Kvalitativ metode har sine styrker ifht. Derfor skal en risikoanalyse
gennemføres metodisk og systematisk, så organisationen kan genbruge resultaterne. DEL 3: KVALITATIV
METODE. oplysninger, hvor en dybere forståelse af fænomener er omdrejningspunktet.

