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Methodology  

Part 2: the  
design frame

How will your 

research be 

designed and 

framed?
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Chapter Table of Contents

What is research design?

Some general issues in design

The design frames

How to structure and write your methodology chapter

This chapter will help you figure out how to . . . 

•• Prepare for general issues in designing a piece of research

•• Choose between the main ‘frames’ to guide the way that you carry out research

 { Action research

 { Case study

 { Comparative research

 { Ethnography

 { Evaluation

 { Experiment

 { Longitudinal, cross-sectional studies and survey

 { No design frame

For extra help, check out these other resources:

General issues in design

Bryman, A. (2015) Social Research Methods (5th edn). Oxford: Oxford University Press. An authoritative, wide-

ranging coverage of methods used in social research. 

Gorard, S. and Taylor, C. (2004) What is triangulation? Building Research Capacity, 7, 7–9. A useful overview of 

triangulation. 

Matthews, B. and Ross, L. (2010) Research Methods: A Practical Guide for the Social Sciences. Harlow: Pearson 

Education. Matthews and Ross have an excellent section on sampling, and go into some very useful detail 

also on other aspects of methodology. 

Research Methods Knowledge Base: http://www.socialresearchmethods.net/kb/sampprob.php. A conventional 

exposition of design, giving a good overview of experimental design and probability. 

Thomas, G. (2011) The case: generalization, theory and phronesis in case study. Oxford Review of Education,  

37 (1), 21–35. In this article I discuss generalisation more fully, especially in the context of case study. 

Winter, G. (2000) A comparative discussion of the notion of ‘validity’ in qualitative and quantitative research. 

The Qualitative Report, 4 (3–4). Available at: www.nova.edu/ssss/QR/ QR43/winter.html. Winter provides a 

full and interesting discussion of validity. 



Action research

Carr, W. and Kemmis, S. (1986) Becoming Critical: Education, Knowledge and Action Research. London: 

Routledge. An academic treatment of action research. 

McNiff, J. (2016) You and Your Action Research Project (4th edn). London: Routledge. McNiff has written several 

books on action research and all are good, practical manuals. 

Case study

Hammersley, M. (1992) What’s Wrong with Ethnography? London: Routledge. Includes a high-quality, academic 

discussion of case study. 

Ragin, C.C. and Becker, H.S. (eds) (1992) What is a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry. Cambridge: 

Cambridge University Press. There are some excellent essays on case study in this book, notably Becker’s 

own and the chapter by Wieviorka. 

Stake, R.E. (1995) The Art of Case Study Research. Thousand Oaks, CA: Sage. Stake writes well about the 

constitution of case study. 

Thomas, G. (2011) A typology for the case study in social science following a review of definition, discourse 

and structure. Qualitative Inquiry, 17 (6), 511–21. This is a more academic treatment of the topic, looking 

at a number of definitions down the years and proposing a typology that sets different kinds of case study 

in context. I suggest that case inquirers as they proceed with their studies have a variety of methodological 

routes open to them. 

Thomas, G. (2016) How to Do Your Case Study: A Guide for Students and Researchers (2nd edn). London: Sage. 

Here, I have tried to guide the case inquirer through the process of doing a case study, looking at the 

different avenues open.

Ethnography

Becker, H.S., Geer, B., Hughes, E.C. and Strauss, A. (1961) Boys in White: Student Culture in a Medical School. 

Chicago: University of Chicago Press. A study, mainly by participant observation, of a class of new 

undergraduates as they progress through medical school. 

Geertz, C. (2005) Deep play: notes on the Balinese cockfight. Daedalus, 134 (4), 56–86. A classic case study that 

reads more like a story than a piece of ethnography, and this is a tribute to the quality of Geertz’s writing. 

Gomm, R. (2009) Key Concepts in Social Research Methods. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Gomm’s book is 

invaluable on all aspects of research method. It’s like a huge, all-encompassing glossary. It has excellent 

(though brief and dense) sections on narrative analysis and autoethnography. 

Evaluation

Pawson, R. and Tilley, N. (1997) Realistic Evaluation. London: Sage. A particular ‘take’ on evaluation, but a 

widely used one. 



Experiment 

Cremin, H., Thomas, G. and Vincett, K. (2005) Working with teaching assistants: three models evaluated. 

Research Papers in Education, 20 (4), 413–32. See this paper for an example of a small-scale experiment. 

It gives the full details of the study on which ‘Karen’s’ case study is based in this chapter (Example 6.5). 

http://foodheroesandheroines.wordpress.com/tag/margaretmcmillan/. This gives details of Margaret 

McMillan’s experiment on school meals. 

Thomas, G. (2016) After the gold rush: questioning the ‘gold standard’ and reappraising the status of experiment 

and randomized controlled trials in education. Harvard Educational Review, 86 (3), 390–411. In this article, I 

try to explain why randomised controlled trials are not all they’re cracked up to be, and are certainly not a 

methodological ‘gold standard’. I also discuss why the idea of experiment in social research has become so rigid 

and I argue that we would do better to adopt a far looser conception of experiment in the social sciences.

Longitudinal and cross-sectional studies 

Macmillan, R. (2011) Seeing things differently? The promise of qualitative longitudinal research on the third 

sector (TSRC Working Paper 56, Third Sector Research Centre, Birmingham). A good overview, based on 

longitudinal research in the ‘third sector’. 

Ruspini, E. (2000) Longitudinal research in the social sciences. Social Research Update, 20. http://sru.soc.surrey.

ac.uk/SRU28.html (retrieved 18 October 2016). An easy-to-access piece that also provides a good overview 

and list of references. 

Ruspini, E. (2002) An Introduction to Longitudinal Research. London: Routledge. A useful overview, giving 

detailed examples and discussing problems well.

Comparative research 

Phillips, P. and Schweisfurth, M. (2008) Comparative and International Education: An Introduction to Theory, 

Method and Practice. London: Continuum. Covers methodology and some of the issues that arise from 

comparative research. 

See also journals such as Compare and Comparative Education: look them up on the internet – they will contain 

recent discussion of important issues. 

Mixing methods

Gorard, S. with Taylor, C. (2004) Combining Methods in Educational and Social Research. Maidenhead: Open 

University Press. Usefully discusses the use of more than one method and the divide that has unhelpfully 

come to exist between quantitative and qualitative research. 

Postmodernism

Stronach, I. and Maclure, M. (1997) Educational Research Undone. Maidenhead: Open University Press.  

See especially the first chapter for a discussion of what it is all about.



chapter 6 Checklist

You may find it helpful to copy this table and write down the answers to the questions. Have you …

Notes

1 ... thought about whether yours is the kind of 
research in which variables are measured?

If so, identify the variables. Otherwise, outline 
the interpretative context of your research.



2 … thought about sampling? What sort of sample?

If you need a sample, how are you going to 
identify it?

Or is it more a question of identifying 
participants?



3 … considered the various design frames 
which may structure your research?

Are any of these particularly suitable in your 
circumstances?



4 … drawn up a ‘Design and methodology 
skeleton chapter’ file in Word, which 
contains the following subheadings: design, 
participants, ethics, data gathering and 
materials, procedure?

Add to this skeleton framework as your 
project proceeds.




