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Dybdegående interviewfortolkning Jan Foght Mikkelsen Hent PDF Forlaget skriver: Dybdegående
fortolkning af interviews er yderst sparsomt behandlet i litteraturen om kvalitativ metode. Det gælder især,
når man kigger på, hvordan man i praksis tolker dybdegående. Bogens formål er at bidrage til at dække dette
hul i litteraturen, og det sker med fokus på tre problemstillinger: Hvad er en dybdegående tolkningsmetode,

og hvordan tager den sig ud i praksis? Hvilke etiske problemer er forbundet med dybdegående
interviewfortolkning og "mistankens hermeneutik"? Den etiske diskussion er vigtig, bl.a. fordi mange

studerende intuitivt er skeptiske over for at skulle forholde sig kritisk og mistænksomt til deres
interviewpersoner. Hvilke kriterier skal dybdegående tolkning leve op til for at være valid, og hvad

karakteriserer en interviewfortolkning, som gør det? Bogen henvender sig især til kommunikations- og
mediestuderende på universiteterne og handelshøjskolerne. Men bogen vil være relevant på andre

universitetsuddannelser, hvor der arbejdes med interviewfortolkning, fx psykologi og pædagogik og ikke
mindst de forskellige samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor interviewfortolkning spiller en rolle.
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