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Interview i praksis Lise Jeremiassen Hent PDF Forlaget skriver: Bogen er en kortfattet indføring i, hvordan
man gennemfører kvalitative personlige interview - også kaldet dybdeinterview eller uformelle interview.

I bogens første kapitel behandles spørgsmålet om, hvornår kvalitative interview er velegnede, og hvornår det
er mere hensigtsmæssigt at bruge kvantitative metoder.

Derefter gennemgås blandt andet spørgsmål om tavshedspligt, om hvorvidt intervieweren og den
interviewede bør være af samme køn, om brug af båndoptager og om forholdet mellem intervieweren og den,

der interviewes.
De øvrige kapitler beskæftiger sig med den praktiske gennemgørelse af kvalitative interview, med etiske
spørgsmål, principper for udvælgelse af interviewpersoner, samt begreberne reliabilitet og validitet.

Bogen henvender sig til studerende inden for mange forskellige uddannelser, hvor interview bruges som
redskab i forbindelse med projektarbejde og opgaveskrivning, f.eks. samfundsvidenskabelige studier,

socialrådgiveruddannelsen, sygeplejeuddannelsen og pædagog- og læreruddannelserne. Den er ligeledes
relevant for fagfolk, i hvis arbejde samtaler indgår som et vigtigt led.

Jan Trost er professor emeritus ved Sociologisk Institut, Uppsala Universitet.

Lise Jeremiassen er ansat ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

 

Forlaget skriver: Bogen er en kortfattet indføring i, hvordan man
gennemfører kvalitative personlige interview - også kaldet

dybdeinterview eller uformelle interview.
I bogens første kapitel behandles spørgsmålet om, hvornår
kvalitative interview er velegnede, og hvornår det er mere

hensigtsmæssigt at bruge kvantitative metoder.

Derefter gennemgås blandt andet spørgsmål om tavshedspligt, om
hvorvidt intervieweren og den interviewede bør være af samme køn,
om brug af båndoptager og om forholdet mellem intervieweren og

den, der interviewes.
De øvrige kapitler beskæftiger sig med den praktiske gennemgørelse

af kvalitative interview, med etiske spørgsmål, principper for
udvælgelse af interviewpersoner, samt begreberne reliabilitet og

validitet.

Bogen henvender sig til studerende inden for mange forskellige
uddannelser, hvor interview bruges som redskab i forbindelse med
projektarbejde og opgaveskrivning, f.eks. samfundsvidenskabelige

studier, socialrådgiveruddannelsen, sygeplejeuddannelsen og
pædagog- og læreruddannelserne. Den er ligeledes relevant for

fagfolk, i hvis arbejde samtaler indgår som et vigtigt led.

Jan Trost er professor emeritus ved Sociologisk Institut, Uppsala



Universitet.

Lise Jeremiassen er ansat ved Institut for Nordiske Studier og
Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Interview i praksis&s=dkbooks

