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BESKRIVNING

Vår vardag genomsyras av bilder. Vi möts av dem i media, i presentationer på jobbet och i instruktioner av
olika slag. Med hjälp av kamerorna i våra smarttelefoner dokumenterar vi snabbt och enkelt vad som
händer i våra liv, och vi delar gärna bilderna med andra via sociala medier. Vi kommunicerar i stor
utsträckning med hjälp av bilder. I förhållande till tidigare bildteknologier är det digitala fotograferandet -
såväl som lagrandet, samlandet och spridandet av bilder - både lättare, snabbare och billigare.Den här
boken ger handfasta förslag och råd till dig som vill ägna dig åt empiriskt vetenskapligt arbete med
visuella metoder för att studera sociala och kulturella fenomen i samhället. Du får samtidigt en djupare
förståelse för de vetenskapliga ställningstaganden som blir aktuella i arbetet med visuella metoder. Genom
många exempel från både svensk och internationell forskning visar författarna hur visuella metoder kan
bidra till metodologisk utveckling av mer konventionella metoder, främst med etnografiska och
deltagande ansatser.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

visuell analys som vetenskaplig metod - Adlibris Bokhandel

Morakniv införde "projektrum" som metod att driva utvecklingen av nästa generations knivar.
Utvecklingsprojektet resulterade i en serie produkter som blev en ...

PDF Utveckling av metodbeskrivning vid övervakning, uppföljning och ...

Visuella redskap; bilder, ... När handledningsgrupper är nyfikna på något mer än bara samtal kring aktuella
problem så fungerar ofta metoden Levande stolar.

Visuella metoder - Bäckström, Åsa - ISBN:9789144096100 - snaplit.com

Visuella kulturstudier omfattar teorier och metoder om seendepraktiker som relateras till teknologier för
synliggörande och skapandet av kunskap om och genom ...
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VISUELLA METODER
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