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Feltarbeid bringer forskeren tett inn på menneskene i den kulturen han eller hun studerer. Gjennom deltakende
observasjon blir forskeren en del av den sosiale virkeligheten som studeres og utvikler sin forståelse ved
deltakelse i menneskers daglige liv. Observasjoner, feltsamtaler og intervju utgjør det empiriske grunnlaget for
å tegne et helhetlig bilde av et lokalsamfunn, et nabolag, en organisasjon eller en ungdomsgjeng.
Mellommenneskelige relasjoner og samhandling er forskerens hovedfokus. Forskeren selv er metodens
hovedinstrument og deltar i samhandlingen med både intellekt og følelser. Nettopp dette gjør feltarbeid til en
spennende, kraftfull, men også krevende metode.
Feltarbeid i egen kultur har blitt en klassiker i norsk metodelitteratur.
Boka ble først utgitt i 1991. Denne utgaven er revidert og tilført et nytt kapittel om feltarbeidsprosessen av
Carl Cato Wadel og Otto Laurits Fuglestad.
Bli kjent med India. Ved å bo i Pondicherry har du mulighet til å på egen hånd bli kjent med kultur og levesett
gjennom lokalbefolkningen og indiske medstudenter. Fagstoff: Hvordan en egenskap arves, avhenger også av
om genet som koder for egenskapen, sitter på kjønnskromosomene eller på et av de 22 andre

kromosomparene. Fagstoff: En celle som ikke er spesialisert, men deler seg og kan gi opphav til nye
celletyper, kalles stamcelle. Vi kan også kalle den "opphavscelle" eller "morcelle". Eldrid Johansen; Faraos
forbannelse; Mangschou; Fra 10 år; Mathildes reise til Egypt er ikke bare ferie. Sammen med far, kusina
Susanne og onkelen skal hun besøke. Vis alle studier; Navn Studienavn Samordna opptak Studiepoeng
Avdeling Studiested; Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Akuttsykepleie, videreutdanning.
Informasjon om kommunaletjenster og administrasjonen. samtale om grensesetting, forståelse og respekt for
egen og andres kropp; beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter
ute og inne Et nasjonalt folkeparti. Demokratenes stortingsvalgprogram for 2017–2021 presenterer vår
politikk for å bygge det Norge vi er glad i. Demokratene i Norge hadde. En blogg fra Cappelen Damm.
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