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Hver student skal besvare enten oppgave 7 eller oppgave 2. Alle studenter skal besvare oppgave 3.

Oppgave 1

Den Kulturelle Skolesekken (DKS) har eksistert i mer enn ti 5r. En av DKS sine melsettinger er (6

leggje til rette for at elevar iskulen lettare skal f6 tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle

forstiing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag). Du har fett i oppdrag av Kulturrddet 5 evaluere

i hvilken grad barn som har blitt eksponert for profesjonell kunst gjennom DKS har blitt aktive

kulturkonsumenter som voksne. Utgangspunktet for oppdraget er at oppdragsgiver er ute etter

en beskrivende p ro b le m st illin g.

a) Dette oppdraget er rimelig lost definert, og du blir her bedt om e skissere et opplegg for

et konkret prosjekt som undersoker dette narmere. I denne sammenhengen blir du bedt

om 6:

o Utvikle en konkret problemstilling

o Definere og avgrense sentrale variabler

o Velge ut enheter

o Skissere mulige datainnsamlingsmetoder

b) Er det mulig 5 avdekke kausale sammenhenger mellom de to variablene <barn og unges

eksponering for kunstuttrykk gjennom DKSD og <kulturbruk som voksen))? Hvilke

endringer iforskningsdesignet m6 du is6 fallgjore?

oppPave 2

Gjfi rede for diskursanalyse som metode med vekt pi de begrepene og grepene som kan

benyttes metodisk i en diskursanalyse. Knytt gierne redegjorelsen til ett eller flere konkrete

eksempler (f.eks. et aktuelt tema fra samfunnsdebatten eller media) som viser at diskursanalysen

kan vere en fruktbar metode.

Ooogave 3

Svar kort pi 4 av de 6 fplgende konkrete spprsm6lene fra pensum:

- Hva vil det si 5 gjore et stratifisert utvalg? Hvilke positive effekter kan oppnas ved e gjore

det?

- Hva menes med intersubjektivitet?

- Gj@r kort greie for forskjellen mellom en induktiv versus deduktiv tilnerming til

forskning.

- Gj@r kort greie for begrepet nodalpunkt i Laclau og Mouffe sin diskursteori.

- Gjor kort rede for skillet mellom forskningssporsmal og intervjusporsmel.

- | etnografi snakker man gjerne om (go nativeD-problematikk. Hva innebarer dette?
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Kvar student skal svara pe enten oppgeve I eller oppBeve 2. Alle studentar skal svara pa oppgave 3.

OppPeve 1

Den Kulturelle Skulesekken (DKS) har eksistert i meir enn ti er. Ei av DKS sine malsettingar er (5 leBgje

til rette for at elevar iskulen lettare skal fe tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forstaing for

kunst- og kulturuttrykk av alle slag>. Du har fett ioppdrag av Kulturredet 6 evaluere i kva grad barn

som har blitt eksponert for profesjonell kunst gjennom DKS har blitt aktive kulturkonsumentar som

vaksne. Utgangspunktet for oppdraget er at oppdragsgivar er ute etter ei beskrivande

problemstilling.

a) Dette oppdraget er rimelig laust definert, og du blir her beden om 6 skissere eit opplegg for

eit konkret prosjekt som undersoker dette narmare. I denne samanhengen blir du bedt om

o Utvikle ei konkret problemstilling

o Definere og avgrense sentrale variablar

o Velje ut einingar

o Skisseremuligedatainnsamlingsmetodar

b) Er det mogleg 6 avdekke kausale samanhengar mellom dei to variablane (barn og unges

eksponering for kunstuttrykk gjennom DKS)) og (kulturbruk som vaksentr? Kva for endringar i

forskingsdesignet m5 du isd fall gjere?

Oppeive 2

Gjer geie for diskursanalyse som metode med vekt p5 dei omgrep og grep som kan nyttast metodisk i

ein dlskursanalyse. Knytt gjerne utgreiinga til eitt eller fleire konkrete eksempel (f.eks. et aktuelt

tema fra samfunnsdebatten eller media) som viser at diskursanalysen kan vare ein fruktbar metode.

Oppeive 3

Svar kort p6 4 av dei 6 folgjande konkrete sp@rsmela fr6 pensum

- Kva vil det seie a gjere eit stratifisert utval? Kva for positive effektar kan oppneast ved e gjere

det?

- Kva meiner ein med intersubjektivitet?

- Gjer kort greie for forskjellen mellom ein induktiv versus deduktiv tilnerming til forsking.

- Gjer kort greie for begrepet nodalpunkt i Laclau og Mouffe sin diskursteori.

- Gjer kort greie for skiljet mellom forskingssporsm6l og intervjusporsm6l.

- | etnografi snakkar eln gjerne om (go native))-problematikk. Hva inneber dette?


