Metoder i statskundskab
ISBN:

9788741256290

Kategori:

Historie og samfund

Forfatter:

Peter Dahler-Larsen

Sprog:

Dansk

Forlag:

HansReitzels

Udgivet:

15. august 2012

Metoder i statskundskab.pdf
Metoder i statskundskab.epub

Som studerende og forsker i statskundskab er man interesseret i at opnå en systematisk forståelse af
samfundsmæssige og politiske forhold. Nøglen er en metodisk stringent praksis. I enhver undersøgelse er det
afgørende dels at vælge en metode, der passer til den pågældende problemstilling, dels overveje, hvilke
forståelser og konklusioner den pågældende metode kan give anledning til. Metoder i statskundskab, der her
foreligger i en ny og udvidet udgave, er skrevet af førende eksperter på området og gennemgår
statskundskabens mest centrale metoder i fire dele: - planlægning af undersøgelsen - indsamling og analyse af
kvalitative data - indsamling og analyse af kvantitative data - fra analyse til færdigt produkt De forskellige
metoder gennemgås med henvisning til konkrete studier, hvor de er blevet anvendt. Desuden diskuterer bogen,
hvilke erkendelser metoderne kan give anledning til, og hvordan man bedst muligt formidler sine resultater.
Lotte Bøgh Andersen er professor mso ved Aarhus Universitet, Kasper Møller Hansen er professor ved
Københavns Universitet, og Robert Klemmensen er lektor ved Syddansk Universitet.
Der er ikke entydige grænser til andre. Peter Goll har arbejdet i mere end 20 år med kommunikation, ledelse
og salg. 00 – 09. Samfundsvidenskab er en fællesbetegnelse for de videnskaber, der beskæftiger sig med
menneskelige samfund. Læs videre Klassisk og moderne samfundsteori. Peter Goll har bred erfaring med at
rådgive ledere på både strategisk. 05 – 09. 30: Morgenvækker. 23. Læs videre Klassisk og moderne
samfundsteori. 30: Morgenvækker. Så syng da, Danmark – og syng dig glad. CataCap investerer i mindre og

mellemstore danske virksomheder, som har et markant udviklingspotentiale og en nyskabende
forretningsmodel med langsigtet. dk Viden, metoder, redskaber, best practice og netværk med virksomheder,
jobcentre eller begge dele. Peter Goll har arbejdet i mere end 20 år med kommunikation, ledelse og salg. Til
Auto Show Denmark den 11. Anna har tidligere.
Komparativ politik eller sammenlignende politik er en faggren indenfor statskundskab, der er kendetegnet
ved sin brug af komparativ metode. At forstå metoder indenfor statskundskab, kulturanalyse, historie. Musik,
spas, fællessang, godt humør.

