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Kvalitative udfordringer Hent PDF Forlaget skriver: Validitet og pålidelighed har traditionelt været begreber,
der er knyttet til især statistiske undersøgelser, mens kvalitative undersøgelser er blevet set som mere

subjektive. Ud over at det er et problem for den kvalitative forskning, at den ikke i samme grad forbindes
med videnskabelige grundprincipper, er det heller ikke i overensstemmelse med den måde, forskningen
faktisk praktiseres. Kvalitative metoder er i dag kendetegnet ved specifikke metodiske retningslinjer og et

fokus på at skabe sikker viden.

Kvalitative udfordringer tager tråden op fra indførende tekster om kvalitativ metode og sætter fokus på de
udfordringer, der melder sig, når metoderne skal bruges i praksis. Bogens kapitler diskuterer praktisk

fremgangsmåde og videnskabelighed i en række metoder på tværs af det kvalitative spektrum.

Bogen er redigeret afMichael Hviid Jacobsen og Sune Qvotrup Jensen, hhv. professor og lektor ved
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
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