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Eksemplet i problemorienteret erkendelse Jens Christensen Hent PDF Dette er ikke en metodebog i
betydningen en rigid anvisning af trin og elementer i denne proces. Ambitionen med bogen er derimod at
åbne op for metoder, der kan afdække vores verden i al dens kompleksitet og flerdimensionalitet. På den
måde handler bogen om, hvordan man kan skabe forskningsbaseret viden gennem et åbent og kreativt

samspil mellem praksis, virkelighed og erkendelse.

Nøglen til den åbne og flerdimensionelle forskning er eksempler. I bogen vises, hvordan der med
eksemplarisk metode åbnes op for muligheder for at se verden i et sandkorn . Gennem umiddelbare og

konkrete observationer er det muligt at forske i og afdække, hvad der overgribende og fundamentalt er på spil
i tid og rum. Gode, afgrænsede eksempler kan undertiden give os adgang til den omfattende helhed, fordi de
er kondenserede udtryk for denne. Særegne eksempler kan endog vise helt nye lag og dimensioner i helheden,

som vi måske ikke tidligere havde set så klart.

Ud fra forskellige genstandsfelter og perspektiver viser forfatterne, hvordan forskning kan basere sig på
konkrete eksempler, og hvordan disse kan sættes i direkte forbindelse med teoretiske vinklinger.

Bogen henvender sig til forskere i professions- og universitetsregi samt til studerende, der skal tilrettelægge
større projektarbejder.
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