
MOMENTSCHEMA för seminariegrupper 1-3, period 2,  v. 40-42 
 
 
 

Datum för 
seminarierna   
 

  Moment Litteratur att läsa + 
övrig information 

28 sep (HR, JR) 
29 sep (IG) 
 

Seminarium: Första 
perioden av seminarieserien 
avslutas 
 

Se separata instruktioner från respektive 
seminarieledare 

30/9 (HR) 
2/10 (IG, JR) 
 

Metodseminarium 1:  
Metodgranskning av 
empiriska texter med 
utgångspunkt i ett antal 
utdelade analyspunkter  
 
+ 
 
Studiebesök för grupp 3(HR) 
 

Förberedelser:  
Texten som alla ska läsa är "Globalization  
and the cultural safety of an immigrant 
Muslim community" av Cynthia Baker. Den 
finns att hämta i P4-hyllan, plan 6. Ni ska 
läsa texten och fundera särskilt över de 
punkter som finns i 
"Att analysera kvalitativ forskning: några 
hållpunkter" (som delas ut  
vid seminarium 1).  
 

5/10 (HR, JR) 
6/10 (IG) 
 
 

Metodseminarium 2:  
Att arbeta med intervjuer – 
en  introduktion. Med 
utgångspunkt från 
litteraturen och de 
analyspunkter om intervju 
som delats ut diskuterar vi 
intervjun som metod.   
 

Förberedelser: Läs följande texter: 
*Vardagslivets etnologi, 1996   
* Intervju som metod 
*Samhällsvetenskaplig forskning  
*=metodkompendium, hämtas på plan 6 
 

7/10 (HR, JR) 
9/10 (IG) 
 

Avstämningsseminarium:  
Återkoppling till period 1 
och avstämning inför 
projektarbete 

Invänta instruktioner från respektive 
seminarieledare 

 
 
 
 
                                                                                                                                    v.g.v! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12/10 (IG, HR, JR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupp 2 (IG) 

Metodseminarium 3:  
Intervjuer: analys av tre 
utdelade texter.  
Erik Olssons avhandling 
Delad Gemenskap  
Anette Göthlunds 
avhandling Bilder av 
tonårsflickor   
Göran Bolins avhandling 
Filmbytare.  
 
Vid läsningen ska man 
särskilt utgå från avdelning 2 
och 3 i ”Att analysera 
kvalitativ forskning: några 
hållpunkter”.  
 
+ 
 
Genomgång 
Informationsbesök i datasal, 
 

Texterna hämtas plan 6 
 
Förberedelser: 
Alla läser alla texter. Seminariegruppen 
indelas i tre mindre grupper, som har 
huvudansvaret för redovisningen av 
varsintext. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campusbiblioteket, Kåkenhus 

13/10  
Grupp 1(JR) + 3 (HR) 

Genomgång 
Informationsbesök i datasal 

 
Campusbiblioteket, Kåkenhus 

14/10 (IG, HR, JR) 
 
 

Metodseminarium 4:  
materiell kultur 
 

*Etnologiskt fältarbete, ”Det materiella”, s. 
89 ff 
*Barbro Klein, ”Mi Casita de Campo – 
etnicitet, storstadsliv och bricolagets estetik”  
**Daniel Miller, “Coca-Cola: a black sweet 
drink from Trinidad” 
**Joe Moran, “Milk bars, Starbucks and the 
uses of literacy” 
*=hämtas Plan 6 
**=laddas ned se litt lista 
/skriv ut texterna/ 
Preciserade instruktioner ges av respektive 
seminarieledare 
 

 
 
 
För tidsangivelser: se senaste versionen av TimeEdit-schema. 
Förutom ovanstående hållpunkter tillkommer även ett idéseminarium, där seminariedeltagare 
tillsammans med kursansvarig och medielärare diskuterar tänkbara projektupplägg.  
Notera att seminarieserien kan komma att kompletteras med något enstaka extrainsatt 
seminarium, och att varje seminarieserie kommer att arbeta med kompletterande textmaterial. 
Information om extrainsatta seminarier ges senast v. 40 av seminarieansvarig, medan 
litteraturen introduceras av seminarieansvarig under kursens gång. 

 
 


