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SVMET1010, våren 2010. Forelesningsrekken. 

Tid / sted : Torsdager kl. 12.15 - 14. 

Auditorium 1, Georg Sverdrups Hus. 

 

11. februar. Feltarbeid og deltakende observasjon. 

Foreleser: Førsteamanuensis Susanne Brandtstäd ter, Institutt for 

sosialantropologi. 

 Temaer: Metodikkens egenart, forberedelse, gjennomføring av 

feltarbeid . Formålet med emnet. 

 Litteratur: Fangen (kap. 3, 4 og 5), Sundt.  

Skilbrei m. fl. brukes gjennom hele forelesningsrekken for å illustrere 

elementene i forskningsopplegg (forskningsspørsmål, datatyper, 

dokumentasjon, analyse). Studentene anbefales å lese denne studien 

tid lig, helst før forelesninger og seminarer begynner. Man leser også 

grundig igjennom emnebeskrivelsen (mål om kunnskaper, ferd igheter, 

holdninger). 

 

18. februar. Analyse av kvalitativt materiale. 

Foreleser: Førsteamanuensis Susanne Brandtstäd ter, Institutt for 

sosialantropologi. 

 Temaer: Analyse av kvalitative data, typer av fortolkninger, 

d iskursanalyse, person- og temasentrert tilnærming. 

 Litteratur: Fangen (kap. 8), Thagaard  (kap. 7), Stokes. 

 

25. februar. Intervju og analyse av kvalitativt materiale. 

Foreleser: Professor Jan Hesselberg, Institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi. 

 Temaer: Innsamling av data, intervju, temasentrert analyse, sosial 

konstruksjon. 

 Litteratur: McIlvaine, Thagaard  kap. 4, 5 og 8, Skilbrei m fl.  

 

 

11. mars. Bruk av foreliggende kilder. 

Foreleser: Professor Hedda Giertsen, Institutt for kriminologi, Det 

jurid iske fakultet. 

 Temaer: Kilder og kildegranskning.  

 Litteratur: Kjeldstad li, Giertsen, N jølstad , Sollund. Skilbrei m. fl. brukes 

fortsatt, som eget bidrag og for å illustrere hovedelementer i 

forskningsopplegg og datastrategier.  

 

18. mars. Forskningsopplegg basert på kvalitative data. 

Foreleser: Professor Ragnvald  Kalleberg, Institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi.  
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 Temaer: Forskningsopplegg, forskningsspørsmål (problemstilling), 

kvalitative og kvantitative data. Publisering, historisk utvikling av 

kvalitative metoder.  

 Litteratur: Kalleberg m. fl. (kap. 4.3/ 4, 5, 6, 7.1/ 2), Grønmo, Fangen 

(kap. 2, 10). Hele struktureringen av dette emnet kan klargjøres med 

utgangspunkt i den modellen av et forskningsopplegg som presenteres i 

kap. 4.3 (s. 27). Skielbrei m. fl. 

 

 

25. mars. Analyse av diskurser, fortellinger, historier. 

Foreleser: Seniorforsker Cecilie Basberg Neumann, Arbeidsforsknings-

instituttet. 

 Temaer: Diskursanalyse,  

 Litteratur: Fairclough, Neumann, Stokes, Thagaard  (kap. 6). Skilbrei m. 

fl. brukes fortsatt for å illustrere tilnærminger og datatyper. 

 

 

PÅSKE 

 

 

8. April. Kvalitativ forskning og vitenskapsteori.  

 Foreleser: Professor Ragnvald  Kalleberg, Institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi (ISS). 

 Temaer: Kvalitative data, hermeneutikk og positivisme, 

argumentasjonsmåter og vitenskapens ethos, forskningsetikk, typer av 

konklusjoner (svar). 

 Litteratur: Fangen kap. 8, Kalleberg m. fl.  

  

15. april. Spørretime. 

 An-svarlig: Professor Ragnvald  Kalleberg, Institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi (ISS). 

 Ekstratilbud  som er basert på spørsmål fra studentene om pensum. Det 

er en spørretime, ikke en forelesningstime. Spørsmålene skal være 

begrunnede (man skal ha arbeidet selv med problemene), gjerne med 

d irekte henvisninger til steder i pensum. Også her gjelder det som står om 

hvor viktig og vanskelig det er å stille spørsmål (se sæ rlig kap. 5 i 

Kalleberg m. fl., men også det som står om spørsmål/ problemstillinger i 

Fangen og Grønmo). Spørsmålene bør helst være d iskutert i grupper 

studentene deltar i (seminargrupper eller kollokviegrupper). Spørsmålene 

sendes pr. e-post til Kalleberg, senest i løpet av dagen før forelesningen.  

 

 


