
Hvorfor skal du som studerende lave et kvalitativt interview og hvor-
dan gør du det? Christina Haandbæk Schmidt fortæller her om, hvorfor 
interviewet er en særlig god samtaleform, der kan give indblik i noget 
af det, der ”ikke kan ses”. Hvordan du griber et kvalitativt interview an, 
afhænger af dit videnskabsteoretiske formål.

Læs med her om det kvalitative interview som videnskabelig metode og 
betydning for praksis.

Af Christina Haandbæk Schmidt, peer reviewet af Thomas Illum Hansen, udgivet 2020
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Kulturpsykologen Martin Packer hævder, at vi lever i et interviewsamfund, og at interviewet er blevet så 

udbredt og selvfølgeligt, at vi glemmer at give det ordentlig opmærksomhed (Packer, 2011). Han karakteri-

serer det, som en usædvanlig form for samtale ”an unusual kind of conversation” (Packer, 2011, s. 50) og 

som en fælles produktion ”a joint production” (s. 56). Det kvalitative interview er således ikke at betragte 

som en neutral metode, men må betragtes som en interaktionsform mellem intervieweren og de interview-

ede, der skaber socialt forhandlede og kontekstuelle svar på konstruerede spørgsmål (Brinkmann & Tan-

gaard, 2010; 2015).  

Hvordan interviewet adskiller sig fra samtalen 
Interviewet adskiller sig fra den hverdagslignende samtale ved, at det har et formål, en struktur og en af-

gjort magt-asymmetri (Packer, 2011, s. 51; Kvale’, 1997, s. 131). Det er intervieweren, der sætter rammen 

for, hvordan og hvad der skal tales om, og dermed både muliggør og sætter nogle begrænsninger for, hvil-

ken viden, der kan produceres. 

Af denne grund bør du overveje, hvorfor det kvalitative interview er det rette valg af metode. Hvad vil du 

opnå med interviewet, som du ikke kan opnå med andre metoder, fx observationer og spørgeskemaer.  

Opfang det, der ”ikke kan ses”  

Minoritetsforsker Jette Kofoed siger, at interviewet er en mulighed for at indfange data, som ellers ikke 

umiddelbart kan iagttages: ”Der er noget, der ikke kan ses, noget der ikke er iagttageligt, og det ’noget’ kan 

måske indfanges i interviews. Det handler om opfattelser, selvforståelse, betydningsproduktion, opfattelse 

af de andre...” (Kofoed 2003:357). Det betyder, at et interview kan bruges til at spørge ind til den interview-

edes perspektiv på givne fænomener. Her er det vigtigt at bemærke, at du ikke bør bruge interviewet til at 

spørge ind til noget, som du på forhånd kan indfange gennem research og forberedelse, fx ved at læse det 

pædagogiske grundlag for institutionen, men du kan bruge interviewet til at spørge ind til pædagogens 

holdninger dertil.  

Indsaml den rigtige empiri og overvej dit etiske ansvar 
Det er helt afgørende, at du som studerende anvender metodeteori (jf. nedenstående litteraturliste) til at 

forberede din interviewundersøgelse, så du sikrer, at du får den empiri, som du skal bruge i forhold til at 

besvare din problemformulering og med så høj kvalitet som muligt. Du bør forud for ethvert interview lige-

ledes overveje dit etiske ansvar både ift. det mere formelle i form af datasikkerhed (se link i referenceli-

sten), informeret samtykke og anonymitet, men også det mere uformelle. Hvordan de interviewede lider så 

lidt overlast så muligt. Især ift. børn og mennesker i udsatte positioner, bør du overveje, hvordan du skaber 

tryghed og gennemsigtighed – det kan være overvejelser om, hvor interviewet skal foregå, hvem og hvor 



 
 
 
 
 
mange der skal deltage etc. Disse overvejelser og mange flere kan du få hjælp til at overveje ved at bruge 

metodeteori om interview. 

Planlæg dit interview ud fra undersøgelsens formål  
Der findes en lang række af interviewformer, fx: 

• Det semi-strukturerede interview baseret på en interviewguide 

• Det narrative interview og livsformsinterview, som adskiller sig ved den fortællende form 

• Det dukke-gestaltede interview og andre interviewformer der retter sig specifikt mod børn 

• Kollektive interviewformer som, fx fokusgruppeinterview (Kvale & Brinkmann, 2015; Kampmann, 

Rasmussen & Warming, 2017; Petersen, 2014).  

Hver især indeholder de nogle muligheder og begrænsninger, som du kan få indblik i ved at læsemetodete-

ori.  

Forud for enhver interviewundersøgelse bør du tage stilling til, hvad dine videnskabsteoretiske formål er, 

da det vil styre din måde at spørge på.  

Er det eksempelvis et fænomenologisk studie, som handler om at komme tæt på et første-håndsperspektiv, 

fx at finde frem til børns forståelser af leg eller en pædagogs forståelser af faglighed? Her vil du typisk 

bruge åbne spørgsmål, som lægger op til righoldige beskrivelser, fx ved at bruge hvad-spørgsmål, eller du 

kan bede barnet beskrive en god leg eller et godt lege-sted.  

Hvis dit formål er hermeneutisk, vil du kunne supplere det beskrivende med fortolkende hvorfor-spørgsmål, 

hvor du samtidig spørger ind til konteksten.  

Hvis dit ærinde er pragmatisk, fx at skabe bedre praksis som led i aktionslæring, kan interviewet bruges til 

at få kendskab til konteksten og/eller som afsluttende evaluering i, fx personalegruppen. Her kan du med 

fordel overveje et fokusgruppe-interview (Kvale & Brinkmann, 2015), der i højere grad vil kunne indfange 

gruppe-dynamikker, forskelligheder etc. 

Ovenstående eksempler er selvfølgelig forsimplinger af den kompleksitet og variation, der er i koblinger af 

videnskabsteori og metode, når jeg alligevel har valgt at tage eksemplerne med, er det fordi de forhåbentlig 

kan åbne dit blik for, hvordan der i en interviewundersøgelse bør være sammenhæng mellem videnskabste-

ori og metode.   

 



 
 
 
 
 

Hvor meget struktur skal der være? 
Det sidste element, som jeg vil fremhæve, er graden af struktur i forbindelse med både forberedelse, gen-

nemførelse og analyse af interview – fra det åbne og eksplorative over det semistrukturerede til det højt-

strukturerede interview. 

Valget af struktur i undersøgelsesdesignet og i gennemførelse af interview får betydning for, hvordan du 

kan analysere din empiri. Især vil fænomenologiske og hermeneutiske undersøgelser lægge op til åbne og 

eksplorative interview med fokus på tykke beskrivelser (thick deskriptions) og tematisk analyse, mens det 

semi- og højtstrukturerede interview er velegnet til at kunne sammenligne svar på tværs af interview base-

ret på forskellige kodestrategier.   
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