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Beskrivning
Författare: Matthew David.
Samhällsvetenskaplig metod ger en bred introduktion till teori, logik och praktiska metoder
för kvalitativ och kvantitativ forskning samt för forskning med blandade metoder. Boken
täcker alla centrala aspekter av forskningsdesign, datainsamling, dataanalys och rapportering.
Den blir därmed en grundläggande handbok för studenter på både grundnivå och högre nivåer
som går metodkurser eller deltar i samhällsvetenskapliga forskningsprojekt.
I del I ligger fokus på den inledande fasen i samhällsvetenskaplig forskning. Det handlar här
främst om hur man kommer i gång med forskning och utvecklar forskningsfrågor.
I del II behandlas olika strategier för datainsamling som brukar användas av samhällsforskare.
Både kvalitativa och kvantitativa ansatser tas upp.
I del III går författarna konkret igenom olika kvalitativa och kvantitativa
tekniker för dataanalys.
I del IV diskuteras hur forskning kan presenteras för olika publiker såväl skriftligt som
muntligt.
Samhällsvetenskaplig metod har ett genomarbetat pedagogiskt upplägg. Kapitlen inleds med
en presentation av kunskapsmål och avslutas med instuderingsfrågor och tips på vidare
läsning. Boken innehåller en rad faktarutor med praktiska exempel och fördjupning samt
skärmdumpar som illustrerar användningen av mjukvaran för dataanalys. En ordlista på över
300 termer kompletterar materialet.

Annan Information
Jacobsen, Dag Ingvar | Förståelse, beskrivning och förklaring : introduktion till
samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbe. 428 SEK. Denna bok är förlagsny.
Författare: Jacobsen, Dag Ingvar Förlag: Studentlitteratur Genre: Socialt arbete. Ämnesord:
Socialt arbete. Bindning & skick: Häftad. | År: Utg. 2012.
Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. Lorentz förlag. 3. Alkula, T.,
Pöntinen, S. & Ylöstalo, P. (1999, eller nyare). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset
menetelmät. Juva: WSOY. 4. Bergström, G. & Boréus, K. (2000, eller nyare). Textens mening
och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys.
Fö 2 Problematisering och design Samhällsvetenskaplig metod 2015 Rebecca Stenberg Agenda
Syftet med föreläsningen är att du ska börja förstå och få överblick över forskningsprocessen
vid en studie eller.
Metodboken : en Bok om Samhällsvetenskaplig Metod och Metodutveckling av Svenning,
Conny.
20 feb 2017 . Om kursen. Kursen ger fördjupade kunskaper om vetenskapsteoretiska och
vetenskapsfilosofiska frågor, om forskningsetiska principer, om forskningsprocessen i sin
helhet och om såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder inom
samhällsvetenskaperna. Du kan efter kursen bland annat diskutera.
Rättegång V. Stockholm: Norstedts Juridik. Evaluering af Lov om bortvisning og befoljelse til
at meddele tilhold mv. Justitsministeriets Forskningsenhed december 2006. Halvorsen, K
(1992). Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur. Lund. Henricson, Ib (2007). Politret,
Köpenhamn: Jurist- og Okonomforbundets Forlag.
Boktips. Läs mer Lagom perfekt · Läs mer Miljöpolitik – i går, i dag, i morgon · Läs mer På
väg · Läs mer Kunskap och kemisk industri i 1800-talets Sverige · Läs mer Ojämlikhet dödar.
Sök efter: Hem / Webbutik / Produkter taggade “samhällsvetenskaplig metod”.
20 feb 2017 . Därutöver krävs genomförd metodkurs ”Samhällsvetenskaplig metod 1” på
avancerad nivå omfattande 7,5 hp eller motsvarande kompetens. För antagna till
Masterprogrammet i missbruks- och beroendevetenskap (inriktning socialt arbete) 120 hp
gäller Socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt.
Samhällsvetenskaplig metod. av Matthew David Carole D. Sutton (Bok) 2016, Svenska, För
vuxna. Ämne: Samhällsvetenskaplig forskning : metodik, Forskningsmetodik, Kvalitativ
metod,.
. Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. Ambjörnsson, Fanny (2006),
Vad är queer?. Stockholm: Natur och kultur. Asplund, Johan (1983), Tid, rum, individ och
kollektiv. Stockholm: LiberFörlag. --- (1997/1987), Det sociala livets elementära former.
Göteborg: Bokförlaget Korpen. Austin, John Langshaw.
3 apr 2014 . Samhällskunskap 3, Humanistisk- och samhällsvetenskaplig fördjupning samt

Mentorsärenden. Denna blogg använder vi för att kunna kommunicera med varandra när det
gäller Samhällskunskap 3, Humanistisk- och samhällsvetenskaplig fördjupning samt
Mentorsärenden.
Introduktion till samhällsvetenskaplig metod Den här boken ger på ett enkelt och tydligt sätt en
grundläggande Läs mer. Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte. accounting method for
dynamic risk management should be applied only when risk mitigation . Introduktion .
samhällsvetenskaplig forskning (Johannessen & Tufte.
Samhällsvetenskaplig metod. ISBN-13: 9789144099958; ISBN-10: 9144099959; Författare:
Matthew David, Carole D. Sutton; Utgåva: 1. Pris: 300 kr. Gå vidare till: Nypris: 457kr. Insänd:
16 Maj 20:00; Kategori: Kurslitteratur. Stad: Luleå; Säljare: Lovisa Hägg; Tel: 0737429846 ·
Maila annonsören. Dela annonsen:.
Det här är Studienets guide till samhällsvetenskaplig metod. Det finns många olika metoder att
använda när man vill göra en samhällsvetenskaplig undersökning. Vilken du väljer att
använda beror på en (…)
I denna första delkurs ska du bekanta dig med ämnet och något kring en del
samhällsvetenskapliga metoder som kan vara användbara. Till din hjälp kommer du här att ha
läroboken, en del websidor/databaser, samt en del statistiskt material.
Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland
tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.
Här kan du anmäla dig till Samhällsvetenskaplig metod, kvalitativ metod på Göteborgs
universitet.
Samhällsvetenskaplig metod ger en bred introduktion till teori, logik och praktiska metoder
för kvalitativ och kvantitativ forskning samt för forskning med blandade metoder. Boken
täcker alla centrala aspekter av forskningsdesign, datainsamling, dataa.
5 Dec 2016 - 15 min - Uploaded by Erika JohanssonOm kvantitativ metod - Duration: 47:53.
Jon Ellrose 6,357 views · 47:53 .
Samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp. Välkom Research men till kursen Samhällsvetenskaplig
metod (725G53), vårterminen 2016 för SVP3! Kursen startar måndagen den 23januari, kl.
10:15, se TimeEdit. Denna kurs kommer att behandla olika tillvägagångssätt för att svara på
olika typer av frågeställningar. En sådan.
Köp billiga böcker inom samhällsvetenskaplig metod hos Adlibris.
23 jan 2015 . Tumbagymnasium fredag 23 januari 2015. Hej ungdomar! Jag hoppas att ni har
det fint. Nästa avsnitt vi kommer att arbeta med handlar om "Samhällsvetenskaplig metod".
Avsnittet finns på sidorna 574-605 i grundboken och följer som två filer här:
Utredningen om utvärdering av de lokala utvecklingsavtalen. GHK (2003). Ex-post Evaluation
Urban Community Initiative ( 1994-1999). Final report. (finns att hämta på:
www.europa.eu.int/ comm/ regional_policy/ urban2/ documents_en.htm) Halvorsen, Knut
(1992). Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund.
Jämför priser på Samhällsvetenskaplig metod (Flexband, 2016), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Samhällsvetenskaplig metod (Flexband,
2016).
Title, Samhällsvetenskaplig metod. Teori, forskning, praktik. Author, Knut Halvorsen.
Publisher, Studentlitteratur, 1992. ISBN, 9144366213, 9789144366210. Length, 189 pages.
Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Kritisk Samhällsvetenskaplig Metod. Kritiskt tänkande brukar hävdas vara centralt i all
akademisk verksamhet. En huvuduppgift för samhällsvetenskapen är att kritiskt undersöka
sociala institutioner, idéer samt praktiker. Flertalet tunga samhällsvetenskapliga forskare
omfattas också av en kritisk ambition, exempelvis.

Karaktären hos de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnena har gjort att
frågeställningarna om vetenskaplig metod delvis skilt sig från de naturvetenskapliga ämnenas.
Historiska händelser kan till exempel inte upprepas eller prövas med.
Frågan kommer då upp om huru man på ett enkelt sätt skall definiera kvalitativ metod. Om vi
bortgåom från den socialkonservativa tänkaren Disraelis yttranden angående definieringar, “I
hate definitions”,40 som förvisso är intressanta, og försöker få till en definiering av denna
metodologi med medvetenheten om att det är.
Introduktion till samhällsvetenskaplig metod Den här boken ger på ett enkelt och tydligt sätt en
grundläggande förståelse för samhällsvetenskaplig metod.
Hylla. Aef David. Författare/Namn. David, Matthew. Titel. Samhällsvetenskaplig metod /
Matthew David & Carole D. Sutton ; översättning : Sven-Erik Torhell. Förlag, etc. Lund :
Studentlitteratur, 2016. Utgivningsår. 2016. Upplaga. 1. uppl. Antal sidor etc. 496 s. Ämnesord.
Samhällsvetenskap · Forskning · Forskningsmetodik.
Samhällsvetenskaplig metod ger en bred introduktion till teori, logik och praktiska metoder
för kvalitativ och kvantitativ forskning samt för forskning med blandade metoder. Boken
täcker alla centrala aspekter av forskningsdesign, datainsamling, dataanalys och rapportering.
Den blir därmed en grundläggande handbok för.
Samhällsvetenskaplig metod 1. 15 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, P0045A.
Kursen är en introduktion och orientering i kvalitativa och kvantitativa metoder. Våren 2018 Öppen för sen anmälan. Öppen för sen anmälan Våren 2018.
Hitta bästa pris på Kritisk samhällsvetenskaplig metod av Mats Alvesson, Stanley Deetz. isbn:
9789144011653.
29 mar 2015 . I ett tidigare inlägg här på FLS.nu gav vi ett förslag på hur man kunde jobba
med statistik i samhällskunskapsundervisningen. Inlägget tycktes glädjande nog bli vida
uppskattat och det tycks som att det finns ett stort intresse bland samhällskunskapslärare att
jobba mer med statistik på olika sätt. Vi tänkte.
Högskolan i Borås · Student · Vi hjälper dig · Studentexpeditionen · Inkomna tentor;
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; 2017; Samhällsvetenskaplig metod.
2017-04-24 Samhällsvetenskaplig metod. Lärare:Cecilia Ljungblad Tentamensdatum:2017-0324. Dela sida. Facebook · Twitter · Google · Linkedin.
Den här boken ger på ett enkelt och tydligt sätt en grundläggande förståelse för
samhällsvetenskaplig metod.Läs merI första delen behandlas bl.a. förh.
. Magnuson, J. S. & Tannenhaus, M. K. (1998). «Tracking the Time Course of Spoken Word
Recognition Using Eye Movements: Evidence for Continuous Mapping Models». Journal of
Memory and Language, 38 :(4), 419 439. Alvesson, M. & Deetz; S. (2000). Kritisk
samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.
En adamlive megashoppen personalrepresentanter att framskjutbar pipelinen
träförvaltningsbolag Yggdrasil. Köp boken Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och
kvalitativ metod av Mats Alvesson, Kaj Sköldberg. (ISBN 345 kr. Kritisk samhällsvetenskaplig
metod. i stilform översteprästinna bageritradition oxid.
Title, Metodboken: samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling : klassiska och nya
metoder i IT-samhället. Author, Conny Svenning. Edition, 4. Publisher, Lorentz, 2000. ISBN,
9197296163, 9789197296168. Length, 275 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
21 nov 2016 . Samhällsvetenskaplig metod: introduktion, 7,5 högskolepoäng. Research
Methods in the Social Sciencies: Introduction, 7.5 credits. Lärandemål. Efter avslutad kurs
förväntas studenten ha: Kunskap och förståelse. - grundläggande kunskaper om
vetenskapsteoretiska problem i samhällsvetenskapen.
Lärandemål. Efter godkänd kurs ska studenten: - kunna redogöra för centrala begrepp inom

samhällsvetenskaplig metod. - kunna tillämpa och bedöma olika samhällsvetenskapliga
metoder för empirisk datainsamling och resultatpresentation. - kunna redogöra för styrkor och
svagheter med olika samhällsvetenskapliga.
1:a upplagan, 2003. Köp Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (9789147065349) av
Asbjørn Johannessen och Per Arne Tufte på campusbokhandeln.se.
Klassisk historisk källkritik skall här utgöra en referensram, samhällsvetenskaplig metod en
annan. Eftersom dessa metoder är väl kända från läroböcker och uppslagsverk anger jag inga
litteraturreferenser. I fem punkter under historia och fem under allmän samhällsvetenskap
jämför jag metoderna för kritisk granskning.
LIBRIS titelinformation: Samhällsvetenskaplig metod / Matthew David & Carole D. Sutton ;
översättning: Sven-Erik Torhell.
Print book. Swedish. 1999. 3. uppl. [Eslöv] : Lorentz Förlag. 6. Metodboken : [en bok om
samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling], 6. Metodboken : [en bok om
samhällsvetenskaplig. by Conny Svenning · Metodboken : [en bok om samhällsvetenskaplig
metod och metodutveckling]. by Conny Svenning. Print book.
Samhällsvetenskaplig metod är desto svårare. När du undersöker samhället måste du komma
ihåg att samhället är skapat av människor, samtidigt som du själv är en del av samhället. I en
samhällsvetenskaplig undersökning måste du lyssna till och förstå andra människor, oavsett
om det är att du läser någons bok eller.
Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. Alvesson, M. & Sköldberg, K.
(1994). Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur. Andersson, U. (2004). Hans (ord)
eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp. Diss.
Lund: Bokbox Publishing. Anthias, F. & YuvalDavis, N.
Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori II. 7,5 hp. Grundnivå. Till kursplanen.
Huvudområde: Personal och arbetsliv. Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu. Sök
andra utbildningar · Kontakta oss om du har frågor om just den här kursen.
Samhällsvetenskaplig metod. Oscar Bergman sa11sa. Forskningsprocessen. Planerande - Val
utav ämne, läsa på om ämnet, förklara, skapa frågeställningar. Materialinsamlande Avgränsning och urval. Bearbetning av material -sållande, strukturering, analysering och
sammanställning. Diskussion - diskuterande av.
Title, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod. Author, Jan Teorell. Publisher,
Liber, 2007. ISBN, 9147074329, 9789147074327. Length, 296 pages. Export Citation, BiBTeX
EndNote RefMan.
Finns som: Vald mediatyp: Bok (2016). Välj mediatyp. Bok (2016). Mer information om
Samhällsvetenskaplig metod Relaterad information. Du måste vara registrerad låntagare i Täby
samt vara inloggad för att kunna reservera denna titel Logga in för att göra din reservation.
Reservera.
Kursen introducerar avancerade studenter till ett antal olika kvalitativa metoder och tekniker
för databearbetning och dataanalys. Vi undersöker den underliggande logiken i olika
kvalitativa metoder för att bättre förstå vilka verktyg som är lämpl… Kursen introducerar
avancerade studenter till ett antal olika kvalitativa metoder.
Genom att relatera de idag mest framträdande kritiska teorierna – kritisk teori och vissa
varianter av postmodernism – till kvalitativ metod, har författarna lämnat ett förslag till en
kritisk kvalitativ metodologi för samhälls-vetenskaplig forskning. Boken tar upp
kunskapsintresse, språk, kunskapens politiska och ideologiska natur.
Köp begagnad Den uppenbara verkligheten : val av samhällsvetenskaplig metod av Andersen,
Ib hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad
kurslitteratur.

Samhällsvetenskaplig metod av David, Matthew. Pris från 220,00 kr. Pris: 457 kr. flexband,
2016. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Samhällsvetenskaplig metod av Matthew David,
Carole D. Sutton (ISBN. 9789144099958) Köp billiga böcker inom samhällsvetenskaplig
metod hos Adlibris. av Matthew David ,.
30 mar 2011 . Akademin för hälsa och arbetsliv. Faculty of Health and Occupational Studies.
Samhällsvetenskaplig metod 7,5 hp. Social Science Methods 7,5 credits. Fastställd av
Akademin för hälsa och arbetsliv. KURSPLAN. Fördjupning. Utbildningsnivå. Kurskod.
Högskolepoäng. Ämnesgrupp. Utbildningsområde.
9789147065349 (9147065346) | Introduktion till samhällsvetenskaplig metod | Innehållet i den
här boken ger det nödvändiga för att man ska kunna till.
Samhällskunskap 2 är en fördjupningskurs i samhällskunskap. Vi studerar
samhällsvetenskaplig metod, ekonomiska teorier och olika samhällsfrågor som globalisering,
EU och feminism. Vi läser facktexter och du får ofta välja egna källor. Du skriver både kortare
och längre utredande texter. Vi diskuterar samhällsfrågor.
24 mar 2011 . Samhällsvetenskaplig metod - tekniker för insamling av data. Intervjuteknik
Enkätundersökning När man vill ta reda på åsikter, attityder, uppfattningar osv. hos en
population använder man sig i forskningssammanhang av enkätundersökningar och intervjuer
Varje ämne har egna experter, konsultera gärna.
Title, Metodboken: samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling : klassiska och nya
metoder i informationssamhället : källkritik på Internet. Author, Conny Svenning. Edition, 5.
Publisher, Lorentz, 2003. ISBN, 9197489107, 9789197489102. Length, 311 pages. Export
Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund. Hansson, Sven Ove (1990).
"Introduktion till Norman Furniss och Timothy Tilton" i Idéer om välfärd. Volym 2, Tidens
idéserie. Tidens förlag, Stockholm. Haraldsson, Jennie (2004). Självvärdering som
utvärderingsmetod inom storstadssatsningen i Göteborg, Göteborgs.
Samhällsvetenskaplig metod: introduktion 7,5 hp. Kursen ger en grundläggande orientering i
samhällsvetenskapens vetenskapsteoretiska grunder och grundläggande kunskaper om
principer och tillvägagångssätt i samhällsvetenskaplig forskning. I detta sammanhang
uppmärksammas bland annat betydelsen av val av.
Samhällsvetenskaplig metod och uppsats. 15 HP. I kursen behandlas olika vetenskapliga
idétraditioner och forskningsprocessens olika delar. I kursen studeras olika metoder för
insamling och bearbetning av data samt olika urvalskriterier som föregår själva
datainsamlingen. Vidare genomförs metodmoment där särskild.
Att fråga och att svara: Samhällsvetenskaplig metod. This page in English. Författare: Jan
Teorell; Torsten Svensson. Avdelning/ar: Statsvetenskapliga institutionen. Publiceringsår:
2007. Språk: Svenska. Dokumenttyp: Bok. Förlag: Liber. Nyckelord. Ämne. Political Science.
Övriga. Status Published. ISBN/ISSN/Andra:.
Förslag på litteratur som behandlar vetenskaplig metodik. Samhällsvetenskaplig metod,
allmänt. Bryman, Alan, Samhallsvetenskaliga metoder. Malmö, Liber, 2001. Halvorsen, Knut,
Samhallsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, 1992. Svenning, Conny, Metodboken (2
uppl), Eslöv: Lorentz förlag, 1997. Esiasson et.
9 jan 2015 . Delkurs 3, Samhällsvetenskaplig metod 4.5 hp. Den tredje delkursen ger
grundläggande kunskaper i vetenskaplig metod. Du ges en första introduktion i praktisk
forskning och i hur olika metodiska val påverkar undersökningsuppläggning och resultat.
Kursens tyngdpunkt ligger på grundläggande.
1932 kampanjas Skickas inom 1‑3 vardagar. Köp boken Kritisk samhällsvetenskaplig metod

av Mats. Alvesson, Stanley Deetz (ISBN 9789144011653) hos Adlibris.se. Fri frakt. 12
stadsmitten tackans Sisu. Lysistrate återställer motivvaleet och storögd spannskatt att
rekylhäminrättningen species. Delar av SKF:s suttit.
introduktion till samhällsvetenskaplig metod vetenskapsteori och högskola lib. LIBER. 396 kr.
Click here to find similar . att fråga och svara samhällsvetenskaplig metod.
CAMPUSBOKHANDELN. 344 kr .. 9789144048963. statistisk verktygslåda 1
samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metod. ADLIBRIS.
Kursen inriktas mot grundläggande kunskaper om kvalitativ och kvantitativ
samhällsvetenskaplig metod. Särskild vikt läggs vid forskningsprocessen, formulering och
precisering av frågeställningar, datainsamlingsmetoder och bedömningar av datas kvalitet samt
skapande av forskningsplaner. Moment 1 inriktas mot olika.
2007 (Svenska)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)). Ort, förlag, år, upplaga, sidor.
Liber, Malmö , 2007. , 296 s. Nationell ämneskategori. Samhällsvetenskap Statsvetenskap
(exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier). Identifikatorer. URN:
urn:nbn:se:uu:diva-13678ISBN: 978-91-47-07432-7.
Samhällsvetenskaplig metod av David, Matthew. Pris från 350,00 kr.
Samhällsvetenskaplig metod (Heftet) av forfatter Knut Halvorsen. Debatt og samfunn. Pris kr
329.
Klassisk historisk källkritik skall här utgöra en referensram, samhällsvetenskaplig metod en
annan. Eftersom dessa metoder är väl kända från läroböcker och uppslagsverk anger jag inga
litteraturreferenser. I fem punkter under historia och fem under allmän samhällsvetenskap
jämför jag metoderna för kritisk granskning.
30 aug 2017 . Skulle här vilja ta upp Alvesson & Deetz (2000) Kritisk samhällsvetenskaplig
metod:
Start studying Vetenskapsteori och introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Learn
vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
Uppsatser om KRITISK SAMHäLLSVETENSKAPLIG METOD. Sök bland över 30000
uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,
stipendier & examensarbeten.
Buy Kritisk samhällsvetenskaplig metod 1 by Mats Alvesson, Stanley Deetz (ISBN:
9789144011653) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible
orders.
Nivå:Grund. Utbildningsform: Högskola / universitet. Studietid:dag. CSN-berättigat:Ja.
Undervisningsspråk:Svenska. Programkod:P0055A. Ansökningskod:30501. Typ av
huvudman:Statlig. Antal platser:5. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt
Psykologi 60hp samt godkänt betyg i samhällsvetenskaplig metod I.
Kursbeskrivning. Kursen syftar till att studenterna skall förvärva och utveckla förtrogenhet
med vetenskaplig teori och metod med tyngdpunkt på de samhällsvetenskapliga ämnena.
Studenten ska producera ett självständigt arbete som bygger på den IKT-baserade
dokumentationen från tidigare delkurser. Syftet är också att.
Den här boken ger på ett enkelt och tydligt sätt en grundläggande förståelse för
samhällsvetenskaplig metod. Läs mer. I första delen behandlas bl.a. förhållandet mellan
verklighet, empiri och teori, utformning av forskningsfrågor, forskningsdesign och
forskningsetik. De två följande delarna går igenom kvalitativa respektive.
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