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Antropologien er en videnskab af stigende betydning også for andre fagdiscipliner, som låner metode og teori
fra antropologien. I denne bog gives de nyeste eksempler på antropologernes egen metodiske praksis fra
formulering af et problem til dets teoretiske løsning. Gennem konkrete beskrivelser af antropologiske
undersøgelser af fx en byggeplads i København, et hjerneforskningslaboratorium, en gruppe kvinder i
Vietnam, soldater i Kosovo og hemmelige selskaber i Vestafrika m.m., kvalificeres det antropologiske

feltarbejde, og antropologiens særlige vidensfelt indkredses.
Bogen viser den nære sammenhæng mellem teori og praksis og er dermed også et bidrag til en diskussion af
nogle videnskabelige grundlagsproblemer ved begyndelsen af det 21. århundrede. Ind i verden. En grundbog
i antropologisk metode er redigeret af Kirsten Hastrup, professor ved Institut for Antropologi, Københavns

Universitet. Bogens små 20 bidrag er skrevet af antropologer der hovedsageligt er tilknyttet danske
universiteter.

 

Forlaget skriver: »Dette er en bok til å bli klok av.«
- Frode F. Jacobsen, Akademiske Sygeplejersker

Antropologien er en videnskab af stigende betydning også for andre
fagdiscipliner, som låner metode og teori fra antropologien. I denne
bog gives de nyeste eksempler på antropologernes egen metodiske
praksis fra formulering af et problem til dets teoretiske løsning.

Gennem konkrete beskrivelser af antropologiske undersøgelser af fx
en byggeplads i København, et hjerneforskningslaboratorium, en

gruppe kvinder i Vietnam, soldater i Kosovo og hemmelige selskaber
i Vestafrika m.m., kvalificeres det antropologiske feltarbejde, og

antropologiens særlige vidensfelt indkredses.
Bogen viser den nære sammenhæng mellem teori og praksis og er
dermed også et bidrag til en diskussion af nogle videnskabelige
grundlagsproblemer ved begyndelsen af det 21. århundrede. Ind i
verden. En grundbog i antropologisk metode er redigeret af Kirsten

Hastrup, professor ved Institut for Antropologi, Københavns
Universitet. Bogens små 20 bidrag er skrevet af antropologer der

hovedsageligt er tilknyttet danske universiteter.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Ind i verden&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


