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Kvalitative undersøgelser i praksis Hent PDF Forlaget skriver: Kvalitative undersøgelser i praksis handler om
metoder til at skabe viden om mennesker og samfund. 

Bogen giver en introduktion til etablerede kvalitative metoder som dokument- og interviewmetoder,
observationsmetode samt aktions- og praksisforskning. Den introducerer desuden til, hvordan man anvender

kvalitative metoder i studiet af dynamiske internetbaserede kilder, da en stor del af vores økonomiske,
politiske og sociale liv udspilles på, og i forbindelse med, internettet og ikke mindst sociale medier.
Hvordan en undersøgelse bedst tilrettelægges afhænger af, hvilke spørgsmål den skal svare på. Bogen
præsenterer derfor metodernes forskellige styrker og svagheder. Den kobler desuden de metodiske

overvejelser op på et videnskabs- og erkendelsesteoretisk fundament, da fortolkningen af den viden, der
kommer ud af en undersøgelse, afhænger af det videnskabsteoretiske grundlag metoderne bygger på.
Kvalitative undersøgelser i praksis er især målrettet studerende på videregående uddannelser som

universiteter og professionshøjskoler, men kan også anvendes af alle andre, der ønsker at anvende kvalitative
metoder i deres undersøgelsespraksis.

 Forfatterne vandt en særpris ved Lærebogsprisen 2016, som bl.a. præmierede bogforslaget for deres evne til
på utrolig klar, forståelig og anvendelig vis at sætte fokus på, hvordan metoderne kan anvendes i praksis.
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