
Plan for seminar og gruppearbeidet SOS4010, høsten 2008 

 Tema Målsetninger 

Seminar 1. gang 

 

28.  august 

 

Problemstillinger og 

metodedesign 

 

Seminarene deles inn i grupper som utvikler 

problemstillinger og design for studentarbeidene på 

bakgrunn av det utleverte tema. Målet er at alle 

gruppene skal ha utarbeidet en problemstilling og ha 

en ide om hva slags data de trenger til neste møte. 

Denne prosessen startes første gang. 

Seminar 2. gang 

 

4. september 

 

Gruppeveileding på 

problemstilling og 

design  

Hver gruppe får 10 minutter til å presentere 

problemstilling og design for de andre gruppene på 

seminaret. Deretter blir det diskusjon, spørsmål og 

kommentarer. Det forventes aktiv deltagelse også i 

diskusjon og kommentarer til andre gruppers design. 

Seminar 3. gang 

 

11. september 

 

Gruppeveileding på 

datainnsamling og 

datagenerering 

 

Vi fokuserer på prosessen, og gruppene kan 

presentere til respons og diskusjon (10 minutter 

presentasjon). Alle gruppene forventes å legge fram 

noe av eget valg, for eksempel en intervjuguide, en 

observasjonsguide, spørsmål om tilgang til feltet, om 

etikk eller andre utfordinger gruppen har støtt på.  

INNLEVERING  
 

16 september 

Leveres på 

https://blyant.uio.no 

Max 5 sider som oppsummerer problemstilling, 

design og hvilke ideer gruppa har til videre analyse. 

Seminar 4. gang 

 

18. september 

Gruppeveiledning 

på analyse 

Hver gruppe får 10 minutter til presentasjon av ideer 

for analyse og eventuelt andre spørsmål som er 

relevante for gruppens arbeid. Deretter blir det 

diskusjon, spørsmål og kommentarer. Det forventes 

aktiv deltagelse også i diskusjon og kommentarer til 

andre gruppers ideer. 

Arbeidsperiode 

18 september - 9 

oktober 

Gjennomføring av 

datainnsamling, 

tilrettelegging og 

analyse i gruppene 

I denne perioden arbeider gruppene selvstendig og må 

strukturere og fordele arbeidet selv. Det er viktig at 

alle deltar, men det kan være lurt å velge en 

kontaktperson eller gruppekoordinator 

Seminar 5. gang 

 

9. oktober 

 

Gruppeveiledning 

på analyse, 

fortolkning og 

ferdigstilling av 

rapport 

Her får hver gruppe 10 minutter til å presentere 

refleksjoner over de valgene som er gjort underveis i 

prosessen. Hva ble gjort? Hvorfor? Hva var velykket 

og hva kunne vært gjort annerledes?  

INNLEVERING 
 

16. oktober 

Leveres på 

https://blyant.uio.no 

Max 10 sider. Skal ha form av en prosjektrapport med 

et utarbeidet referansesystem og en litteraturliste. Alle 

deltagere på gruppen og i arbidet må være nevnt på 

første side, fordi det er disse navnene som er 

utgangspunkt for godkjenning av arbeidet og retten til 

å gå opp til eksamen  

20. oktober Tilbakemeldig om 

godkjenning 

 

24. oktober Eksamen i SOS4010 Mer informasjon følger 

 


