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Denne boken er en veiledningsbok i samfunnsvitenskapelig metode. Den skiller seg fra tradisjonelle
metodebøker nettopp fordi det er en veiledningsbok: Her blir studenten veiledet gjennom forskningsprosessens
faser. Gjennom teori, enkle forklaringer og et gjennomgående eksempel viser forfatteren hvordan studenter
kan gjennomføre små undersøkelser og forskningsprosjekter. Boken dekker hele forskningsprosessen, og viser
hvordan en kan gjennomføre både kvantitative og kvalitative undersøkelser.
Larsen gir mange råd i forhold til rapportskriving, blant annet hvordan en rapport kan disponeres og hva de
ulike kapitlene bør inneholde. Det er lagt inn øvingsoppgaver underveis i boken, noe som egner seg godt både
i selvstudium og i undervisningssammenheng med andre. Boken egner seg først og fremst for studenter
innenfor ulike profesjonsstudier som har behov for elementær metodekunnskap. Ann Kristin Larsen har
arbeidet som høgskolelektor i samfunnsfag ved høgskolen i Oslo siden 1996. Fra høsten 2007 er hun tilsatt
som studieleder ved samme sted.
Planlegg Drømmehjemmet med IFI.NOs moodboard - Interiørtips og inspirasjon for å konkretisere en idé Ny
behandling for tannkjøttsykdommen periodontitt kan være enklere, billigere og mindre ubehagelig for
pasientene. Vis innlegget for mer. Borgeskogen 8 N-3160 Stokke Tel.: (+ 47) 33 35 82 90. post@noka.info
Vis innlegget for mer. Borgeskogen 8 N-3160 Stokke Tel.: (+ 47) 33 35 82 90. post@noka.info Ledelse.
Ledelse kan defineres som ”evnen til å påvirke andre til å nå et mål i felleskap”. Sagt enklere: ”Å lede, er å få

andre til å gjøre de. Eksternalisering i psykoterapi. Et vesentlig trekk ved denne terapiformen er å skille person
og problem ved å snakke som om problemet har en eksistens uavhengig av. Forvaltningshuset kartlegger din
økonomi og utarbeider en investeringsstrategi tilpasset din situasjon. Vi har en systematisk tilnærming til
strategisk. Presentasjoner fra gjennomførte temadager/konferanser Les mer. Vestlandspasienten Vi vil gjøre
det enklere for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du. Abakus AS Postboks 128 2440 Engerdal.
Telefon: 47 47 60 00 Telefaks: 62 45 80 30 E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som
samler e-postadresser. I Sykepleien Forskning har over halvparten av de manuskriptene vi mottar til vurdering
brukt et kvalitativt design. En mulig forklaring er at kvalitative.

