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Alvermann, D. E. (1996). On writing qualitative research. Reading Research Quarterly, 31(1), 114-120. 
Forfatterne tager centrale temaer i skriveprocessen op til overvejelse. De argumenterer for, at 
skrivning er en måde få indblik i menneskelig erfaring og hvordan sådan erfaringer skabes. .  

Bernard, H. R. (2006). Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative approaches (4. 
udgave, kapitel 9, s. 210-250). Lanham, MD: AltaMira Press. 
I kapitlet gives anvendelige definitioner på forskellige typer af interviews og af selve interviewet som 
proces og af, hvordan man lærer at interviewe og at få informanterne i tale. Det anbefales særligt at 
læse afsnittet om ’probing’.  

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 
3(2), 77-101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa. Forfatterne gennemgår en tematisk analyse tilgang, 
som de argumenterer for er en ofte anvendt men ikke anerkendt analytisk tilgang i psykologisk 
forskning. I artiklen gennemgås analysetilgangens anvendelighed og gennemførelse.  

Brinkmann, S. (2013). Qualitative interviewing: Understanding qualitative research (kapitel 3, s. 83-110). 
Oxford: Oxford University Press. 
I dette kapitel giver Svend Brinkmann konkrete råd til fremstillingen af en videnskabelig tekst 
(eksempelvis at starte med sætningen ”formålet med denne undersøgelse er…”). Brinkmann 
fremhæver, at de to vigtigste spørgsmål, man som akademisk forfatter bør stille sig selv, er følgende: 
1) Hvad mener du? og derefter 2) Hvordan ved du det?  

Dreyfus, H. L. (2011). Medicine as combining natural and human science. Journal of Medicine and 
Philosophy, 36(4), 335-341. doi: 10.1093/jmp/jhr027.  
I artiklen beskriver Dreyfus en grundlæggende forskel mellem naturvidenskabernes kausale 
forklaringer af fysiske objekter og humanvidenskabernes fortolkninger af menneskelig praksisser. 
Ifølge Dreyfus giver det ganske enkelt ikke mening at dekontekstualisere fænomener som 
”snakkesaglighed” og ”gavegivning” for at kunne måle og forklare dem.  

Finlay, L. (2012). Debating phenomenological methods. I: C. Friesen, C. Henriksson & T. Saevi (red.), 
Hermeneutic phenomenology in education: Method and practice (kapitel 2, s. 17-37). Rotterdam: 
Sense Publishers. 
Kapitlet omhandler seks centrale omdrejningspunkter indenfor nyere fænomenologiske metoder, 
nemlig 1) hvad tæller overhovedet som fænomenologi, 2) generel vs. såkaldt idiografisk analyse, 3) 
beskrivelse vs. fortolkning, 4) graden af forskersubjektivitet, 5) fænomenologi som videnskab vs. som 
kunst samt 6) fænomenologi og postmodernisme.   
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Flick, U. (2007). Designing qualitative research (kapitel 3, s. 25-32). London: Sage Publications. 
I kapitlet beskrives hvordan man inden for kvalitativ forskning designer sit studie i forhold til at finde 
den rette case med de rette interviewpersoner, det rette sted og endelig også opnår adgang eller 
aftale om interview. Kapitlet skal læses i sammenhæng med Kvale & Brinkmanns fase om Design.  

Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245. 
doi: 10.1177/1077800405284363. I artiklen gennemgår Flyvbjerg forskellige argumenter for, hvorfor 
casestudiemetoden er vigtig inden for samfundsvidenskaberne. Forskellige former for brug af 
casestudiet bliver gennemgået, og det påpeges hvilken rolle casestudiet kan have i udviklingen af ny 
viden. I mange tilfælde bruges der kvalitative metoder (interview og/eller deltagerobservation) i 
forbindelse med casestudier.  

Fog, J. (1995). Med samtalen som udgangspunkt: Det kvalitative forskningsinterview (kapitel 11, s. 196-
229). København: Akademisk Forlag. 
Dette kapitel handler om den mellemmenneskelige moral, og om de særlige moralske dilemmaer, der 
er indlejret i relationen mellem forskeren og den interviewede.  Fog beskriver, hvorledes der i 
forskningsinterviewet kan opstå en konflikt mellem det forskningsmæssige ønske om at opnå viden på 
den ene side og på den anden side forskerens moralske ansvarlighed overfor den interviewede. Hun 
argumenterer for, at moralsk sans udvikles igennem opmærksomhed og empati, samt ved at følge 
Løgstups etiske fordring, nemlig ikke at misbruge magten over medmennesket.  

Freeman, M. (2000). Knocking on doors: On constructing culture. Qualitative Inquiry, 6(3), 359-369. doi: 
10.1177/107780040000600305.  
Freeman beskriver sin proces som novice forsker, hvor hun viser forskerens rolle og udfordringer i det 
interaktionelle samspil, der udvikler sig i interviewet.  

Gilliam, L. (2009). Skolen som ’dansk’ institution: Den flerkulturelle udfordring. I: De umulige børn og det 
ordentlige menneske (kapitel 3, s. 95-140). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 
Gilliam har lavet en undersøgelse af en flerkulturelklasseværelse med henblik på at undersøge 
identitet og fællesskab blandt disse børn. Dette kapitel omhandler lærernes diskursive praksisser. 
Kapitlet skal læses med særlig fokus på interviewudsnittene, der kan bruges som eksempler på 
interview interaktioner.  

Giorgi, A. (1975). An application of phenomenological psychological method. I: A. Giorgi (red.), Duquesne 
studies in phenomenological psychology (s. 82-103). Pittsburg: Duquesne University Press. 
I dette kapitel gennemgås Giorgis fænomenologiske metode og analyse til meningskondensering. 
Denne tekst giver således en fuld beskrivelse af Giorgis undersøgelse af læring og hans anvendelse af 5 
analysetrin, som refereres til i Interview- bogen.  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). InterView: En introduktion til et håndværk (hele bogen læses, 353 s.). 
København: Hans Reitzels Forlag. 
Bogen omhandler interviewundersøgelsen som del af den kvalitative forskning. Bogen gennemgår i 
både praktiske og teoretiske detaljer, hvordan man kan udføre en interviewundersøgelse – fra 
planlægning over gennemførelse af interview og analyse til fremstilling af resultaterne. Undervejs 
inddrages også centrale spørgsmål etik og validitet i kvalitativ metode. Bogens forfattere er psykologer 
og tager udgangspunkt i interviewet som en samtale og interviewundersøgelsen som et håndværk.  

Law, J. (2004). After method: An introduction. I: After method (s. 1-15). London: Routledge 
Dette kapitel beskriver, hvorledes de social videnskaber beskæftiger sig med områder, der er 
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komplekse, modsætningsfyldte og obskure. Law argumenterer for, at forsøget på at finde frem til 
enkelte og klare beskrivelser af sociale sammenhænge er problematisk, og kapitlet undersøger, 
hvorledes man kan arbejde med disse felter på en måde, der fastholder sociale interaktioners 
kompleksiteter.  

Marshall, C. & Rossman, G. B. (1995). Designing qualitative research (kapitel 3, s. 15-37). London: Sage 
Publications. 
Marshall & Rossman beskriver hvordan man designer kvalitative forskningsprojekter. I nærværende 
kapitel beskrives hvorledes, man definerer sit forskningsspørgsmål,  fokus og relevans. Dette 
indebærer også overvejelser om afgrænsning af den valgte problemstilling. I kapitlet fremlægges også 
en model af en kvalitativ forskningscirkel.  

Mattingly, C. & Lawlor, M. (2000). Learning from stories: Narrative interviewing in cross-cultural research. 
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 7(1), 4-14. Artiklen er et eksempel på, hvordan en 
narrativ tilgang muliggør, at man opnår en forståelse af informanternes personlige erfaringer og 
synspunkter.  

Maxwell, J. A. (1998). Designing a qualitative study. I L. Bickman & D. J. Rog (red.), Handbook of applied 
social research methods (s. 69-100). Thousand Oaks: Sage Publications. 
Dette kapitel omhandler designprocessen i et kvalitativt studie fra forskningsspørgsmål til validitet, 
herunder også praktisk design af et studie. Teksten kan med fordel læses i sammenhæng med 
Marshall & Rossman og Flick.  

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3. udgave, kapitel 
11, s. 275-322). Thousand Oaks: Sage Publications. 
Kapitlet beskriver analysen som et grundlæggende forsøg på at opnå mening i de kvalitative data. 
Miles & Huberman beskriver væsentlige udfordringer forbundet med at nå frem til valide konklusioner 
og foreslår forskellige konkrete strategier for, hvordan analyseprocessen kan gennemføres. 
Forfatterne er kendte for deres ’økumeniske’ forståelse af analyse og kan derfor læses i sammenhæng 
med vidt forskellige analytiske tilgange.  

Miller, J. & Glassner, B. (1998). The ’inside’ and the ‘outside’: Finding realities in interviews. I: D. Silverman 
(red.), Qualitative research, theory, method and practice (s. 99-110). London: Sage Publications. 
Dette kapitel identificerer en position, hvor der både skabes forståelse for, hvordan 
interviewpersonens narrativ og livsverden hænger sammen med den sociale verden og kollektive 
forståelser. Kapitlet giver dermed indsigt i en særlig ontologisk forståelse i den kvalitative forskning.  

Murray, M. (2003). Narrative psychology and narrative analysis. I: P. M. Camic, J. E. Rhodes & L. Yardley 
(red.), Qualitative research in psychology: Expanding perspectives in methodology and design (s. 95-
112). Washington, DC: American Psychological Association. 
Kapitlet omhandler narrative psykologi og narrativ analyse og det teoretiske afsæt for denne tilgang. 
Der inddrages eksempler baseret på interviews med patienter med kronisk smerte. Dette kapitel er 
således centralt for en forståelse af forskellige forskningstilgange i kvalitativ metode.  

Nielsen, K. (2008). Gender, learning and social practice. Vocations and Learning, 1(3), 173-190.  
Teksten kan læses som et eksempel på et interviewstudie, hvor studiets design, herunder 
forskningsspørgsmål, fokus og relevans skriver sig ind i en særlig teoretisk og tematisk ramme. Teksten 
læses således i relation til forelæsningen om design.  
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Nielsen, K. (2007). The qualitative research interview and issues of knowledge. Nordic Psychology, 59(3), 
210-222. doi: 10.1027/1901-2276.59.3.210.  
I artiklen gennemgår Nielsen forskellige erkendelsesteoretiske positioner i forhold til, hvilken optik 
disse positioner lægger for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en interviewundersøgelse. I 
artiklen fremstilles en fænomenologisk, socialkonstruktionistisk og en dialektisk materialistisk tilgang 
til interviewet, og artiklen diskuterer implikationer af disse tilgange for en interviewundersøgelse.  

Reay, D. (2005). Beyond consciousness? The psychic landscape of social class. Sociology, 39(5), 911-928. 
doi: 10.1177/0038038505058372.  
Denne artikel er taget med som et eksempel på, hvordan tematisk meningsanalyse af kvalitative 
interview rapporteres og fremstilles som resultater i en artikel. Artiklen kan med fordel læses som bud 
på, hvordan forskellige forskningstilgange præsenteres.  

Riessman, C. K. (1993). Narrative analysis: Qualitative research methods (kapitel 1+3, s. 8-24 + 54-63). 
Newbury Park: Sage Publications. 
I disse kapitler gennemgås et eksempel på en narrativ analysetilgang. Kapitel 1 beskriver den 
teoretiske ramme for den narrative tilgang, hvor narrativer udgør særlige repræsentationer af 
personers erfaringer. I kapitel 3 beskrives en særligt tilgang til at analysere narrativer.  

Riessman, C. K. (2003). Performing identities in illness narrative: Masculinity and multiple sclerosis. 
Qualitative Research, 3(1), 5-33. doi: 10.1177/1468794103003001766.  
Denne artikel eksemplificerer hvordan en narrativ tilgang og analyse tranformeres til et case-studie, 
hvor særligt undersøgerens/forskerens egen position er med til at skabe den narrative repræsentation 
af personerne. Artiklen kan med fordel læses i sammenhæng med kap. 1 i Riessmans Narrative 
Analysis.  

Robson, C. (2011). Real world research (3. udgave, kapitel 2, s. 13-42). Chichester: Wiley. 
Kapitlet præsenterer, hvordan forskellige videnskabsteoretiske traditioner i forskellig grad benytter 
kvantitativ vs. kvalitativ metode. Kvalitativ og kvantitativ metode beskrives overordnet, og der 
præsenteres afsluttende et kritisk realistisk videnskabsteoretisk alternativ til den traditionelle 
dikotomiske skelnen mellem positivismen og relativisme/postmodernisme. Kapitlet er relevant til 
diskussion af, hvilken viden man skaber gennem et interview.   

Silverman, D. (2000). Doing qualitative research: A practical handbook (kapitel 13, s. 175-190). London: 
Sage Publications. 
I dette kapitel gennemgår Silverman, hvordan man kan forstå begreber om validitet og reliabilitet i 
kvalitativ forskning. Kapitlet kan med fordel læses i sammenhæng med artiklen af Tracy i en forståelse 
af kvalitet i kvalitativ forskning.  

St. Pierre, E. A. (2011). Post qualitative research: The critique and the coming after. I: N. K. Denzin & Y. S. 
Lincoln (red.), The SAGE handbook of qualitative research (s. 611-625). London: Sage Publications. 
St. Pierre retter en kritik mod den kvalitative forskning, og argumenterer for, at denne er underlagt 
den evidensbaseret forsknings hegemoniske diskurs. Hun beskriver endvidere, hvorledes analyse 
finder sted i læsning, i empiri indsamling, og særligt i skriveprocessen.  

Staunæs, D. & Søndergaard, D. M. (2005). Interview i en tangotid. I: M. Järvinen & N. Mik-Meyer (red.), 
Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv: Interview, observationer og dokumenter (kapitel 3, 
s. 49-72). København: Hans Reitzel. 
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Staunæs & Søndergaard beskriver interviewet ud fra et social konstruktionistisk perspektiv, hvor 
samtalen skabes i interaktionen og forhandlingerne mellem interviewer og den interviewede.  

Tanggaard, L. (2007). The research interview as discourses crossing swords: The researcher and apprentice 
on crossing roads. Qualitative Inquiry, 13(1), 160-176. doi: 10.1177/1077800406294948. I denne 
artikel argumenterer Tanggaard for frugtbarheden af det antagonistiske interview, hvor forskeren og 
den interviewede forhandler mening igennem diskurser, der krydser klinger.  

Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight "big-tent" criteria for excellent qualitative research. Qualitative 
Inquiry, 16(10), 837-851. doi: 10.1177/1077800410383121.  
Denne artikel omhandler kvalitet i kvalitativ forskning og præsenterer 8 centrale markører for kvalitet 
som et fælles sæt kriterier for kvalitativ forskning som et håndværk.  
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