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Samfundsvidenskab i praksis er en bog for begyndere. I ti kapitler præsenteres en vifte af de metoder og
redskaber, der især benyttes af sociologier, men også af andre faggrupper: Interviews, observationer,
spørgeskemaer, statistikker og kvalitative analyser. Målet er at give den studerende et grundlag for at forstå
metodeproblemerne og de arbejdsprocesser, der ligger bag ved samfundsforskningen. For at give
fremstillingen mening knyttes den til praktiske eksempler. Efter hvert afsnit er desuden forslag til supplerende
litteratur, der kan føre til næste skridt på vejen. Samfundsvidenskab i praksis trækker på forfatterens
mangeårige undervisningserfaring og vil være anvendelig inden for en lang række fag, hvor man anvender de
samfundsfaglige metoder og redskaber. Ole Riis, mag.scient.
soc., er professor i religionssociologi ved Højskolen i Agder, Norge, og tidligere lektor i sociologiske metoder
ved Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet.
Brugercentreret forskningsbibliotek - Syddansk Universitetsbibliotek kan nu præsentere sin strategi for 2014
til 2020. Læs mere om socialrådgiver uddannelsen og se, hvordan du søger ind. Udgivet af Hans Reitzels.
Bogs ISBN er 9788792711472, køb den her Høj kvalitet af fagbøger & pensumlitteratur. Psykologi,

pædagogik, samfundsvidenskab, økonomi, jura, kommunikation og organisations- ledelsesfag og socialfag.
Udgivet af Systime. Her er 33 facebook-opdateringer fra marts 2018. Selvom fristen for tilmelding til en
ungdomsuddannelse er overskredet, så kan vi sagtens finde en plads til dig her på Midtfyns bedste
ungdomsuddannelse. Den netbaserede socialrågiveruddannelse er for dig, der ønsker en fleksibel uddannelse.
Udgivet af Systime. Amanda Thor Andersen er ansat som junioranalytiker hos Oxford Research og er
kandidatstuderende ved Statskundskab på Københavns Universitet. Syddansk Elite. -forsvar har fyldt en del,
men der har også været andre ting. Selvom fristen for tilmelding til en ungdomsuddannelse er overskredet, så
kan vi sagtens finde en plads til dig her på Midtfyns bedste ungdomsuddannelse. Om forskningscentret.
Syddansk Elite. Brugercentreret forskningsbibliotek - Syddansk Universitetsbibliotek kan nu præsentere sin
strategi for 2014 til 2020.

