
INSTITUSJONELL ETNOGRAFI

Campus Gimlemoen 
10. oktober 2013
Kl. 10.00 - 15.00
Rom: 46-308 (Sigrid Undsets hus)

Påmelding til seminaret: 
ottar.michaelsen@uia.no (innen: 7.oktober 2013)

Det vil bli servert enkel lunsj og kaffe/te 
(NB: gi beskjed dersom matallergi/matintoleranse el.l.)

10. Oktober 2013

Ta kontakt hvis spørsmål eller kommentarer:

Leder, Anne Halvorsen: anne.halvorsen@uia.no 
Sekretær, Ottar Michaelsen: ottar.michaelsen@uia.no



Karin Widerberg er professor i sosiologi ved 
Universitetet i Oslo.  

Karin Widerberg har gjennom en lang forsker-
karriere arbeidet både vitenskapsteoretisk, 
teoretisk og empirisk med temaer relatert 
til (rettslig) styring, forståelser av kjønn og 
vitenskapelig kunnskapsproduksjon. Kvalitativ 
metode, metodeutvikling og spesielt minnes-

arbeid, har også stått sentralt. Mye av hennes forskning har vært 
knyttet til området “Velferdsstat, familie og kjønn”, men hun har 
også forsket på tema og perspektiver som hører til områder som 
kultur, sosial ulikhet og organisasjon.

I de senere årene har hun arbeidet mest med Institusjonell etnografi 
(IE), som opprinnelig ble formulert av den kanadiske sosiologen 
Dorothy E. Smith. IE er gjenstand for en økende interesse 
internasjonalt, og Nettverket Institusjonell etnografi i Norden (IEN) 
er etablert for å møte og styrke interessen for IE i Norden 
(se www.sv.uio.no/iss/forskning/nettverk/institusjonell-etnografi/).

10.15 - 12.00 
Presentasjon, illustrasjon og 
diskusjon av Institusjonell etnografi

12.00 - 13.00 
Lunsj

13.00 - 14.30 
Gruppearbeid

14.30 - 15.00 
Oppsummerende diskusjon i 
plenum

Program

På dette heldags seminaret vil 
Karin Widerberg, professor i sosiologi 
ved UiO, presentere institusjonell 
etnografi. Institusjonell etnografi 
er en fremgangsmåte, ”a method of 
inquiry”, hvor hensikten er å synlig-
gjøre hverdagslivets organisering og 
makt, og styringsrelasjonenes rolle 
heri. 

Gjennom å knytte sammen 
aktiviteter og relasjoner horisontalt 
og vertikalt, belyses forholdet 
mellom det lokale og det utenom-
lokale (local and extra local) – det 
vi pleier å benevne som micro og 
macro-nivåer - slik at samfunnets 
mer overgripende måte å fungere på 
gjøres synlig i de daglige aktivitetene 
og relasjonene. 

Etter presentasjon, illustrasjon og 
diskusjon av fremgangsmåten vil det 
bli lagt opp til gruppearbeid hvor det 
gis mulighet til å prøve ut hva 
fremgangsmåten skulle kunne bety 
på eget forsknings- og 
undervisningsområde. 

Vår daglige virksomhet og makten 
og styringens rolle
-institusjonell etnografi-
ved professor Karin Widerberg.


