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Dette er 2. udgave af FORSKNINGSMETODE I PRAKSIS, der anvendes som grundbog i forskningsmetode
på mange uddannelser.
Bogen viser den tætte sammenhæng mellem videnskabsteori og forskningsmetodik, og 2. udgave er blevet
skærpet i forhold til det videnskabsteoretiske og det praktisk videnskabelige arbejde. Den praktiske
anvendelighed er også blevet styrket med flere anvisninger, eksempler og modeller, som demonstrer, hvordan
man kan udvikle og gennemføre egne forskningsprojekter. Bogen beskriver, hvilke metoder og
fremgangsmåder der findes inden for videnskabens verden. Den gennemgår centrale begreber inden for både
den natur- og humanvidenskabelige tradition, og læseren får et detaljeret indblik i kvantitative og kvalitative
principper. Der stilles også skarpt på forskningens mere basale sider og de redskaber, man har brug for, når
man skal begrunde sine metodiske valg i teoretiske og empiriske projekter. FORSKNINGSMETODE I
PRAKSIS henvender sig til alle, der arbejder med forskningsmetodik. Den er især relevant for studerende og
undervisere inden for sygepleje, fysioterapi og ergoterapi. Andre professionsuddannelser kan også have stor
gavn af den, fx jordemødre, radiografer, lærere, pædagoger og studerende inden for ernæring og sundhed.
Eksempelmaterialet er især hentet fra en sundhedsfaglig kontekst, og bogen kan bruges i alt fra analyser og
rapporter til opgaver, bachelorprojekter og større forskningsprojekter.

Kjære foreldre. Det innebærer å søke frem den beste tilgjengelige kunnskap. 2.
Den har fire siffer.
Er boken du ønsker å gå til den første i en serie, taster du inn 1. Kjære foreldre. Uddannelsen skal
kvalificere til selvstændigt at kunne varetage undersøgelser og intervention inden for det
børneneuropsykologiske arbejdsområde. En snarvei brukes for å komme rett til ønsket side.
Klinisk masterstudium i manuellterapi er for deg som er fysioterapeut og som ønskjer vidare utdanning.
Østbø, Hilde Moi; Bruin. Østbø, Hilde Moi; Bruin.
Det tredje trinnet i kunnskapsbasert praksis er litteratursøk. Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Det tredje
trinnet i kunnskapsbasert praksis er litteratursøk. Bruin, Marieke (2018). Forskningsresultater kan ikke
brukes ukritisk. Ein fysioterapeut med. Dave's ESL cafe: Velg et emne, og så klikk på en ide i listen.

