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Sensorveiledning SVMET1010, vår 2016 
Fagansvarlig: Natalia Moen-Larsen (natalia.moen-larsen@sosgeo.uio.no)  

Eksamen er i 3 deler. 2/3 er emneoppgaver som samlet skal telle 40% av endelig karakter, 

mens den siste delen er skoleeksamen som skal telle 60% av endelig karakter.  

 

1. Emneoppgavene  
 

Studentene har blitt bedt om å basere den første oppgaven på observasjon, og den andre på 

intervjuing. Tidligere semester har det vært et krav om at de i minst en av oppgavene skal 

inkludere bruk av foreliggende kilder. Dette kravet er nå tatt ut. Dersom noen av studentene 

har valgt å basere oppgaven på observasjon på nett (webetnografi) er det i orden, men et slikt 

valg teller verken opp eller ned.  

En forbedring fra den første oppgaven (observasjon) til den andre (intervju) bør belønnes.  

Studentene har fått beskjed om at oppgavene bør henge sammen tematisk, men dette skal ikke 

inngå i vurderingen. (Noen studenter finner ut at prosjektet ble så ulikt det de så for seg at de 

vil endre tema fra første til andre oppgave, og det skal de få lov til.) Vær likevel obs på en 

kombinasjon av endret tema og stor forbedring i refleksjon, analyse, begrunnelse av valg, 

språk osv. fra første til andre oppgave – det kan dreie seg om forsøk på juks.  

Studentene har fått beskjed om at de ikke trenger liste opp disposisjonen sin i begynnelsen 

(dvs. skrive «min problemstilling er:…» eller «først skal jeg gjøre rede for … deretter skal jeg 

…»), men kan gjøre introduksjonen mer substansiell (for eks. skrive «derfor kan vi spørre oss 

om ikke …» for å introdusere problemstillingen). En besvarelse mangler altså ikke 

nødvendigvis en problemstilling om de ikke har skrevet «problemstilling:…».  

Beskjedene studentene har fått om hva som vektlegges i vurderingen av oppgavene og de 

formelle kravene er gjengitt i boksen nedenfor. De beste studentene vil innfri på de fleste av 

disse punktene.  
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Formelle krav til oppgavene 

- Emneoppgavene skal være mellom 2400 til 3600 ord hver (tilsvarer mellom 6 og 9 sider), kun i 
fonten Times New Roman, i 12 punkts størrelse og med 1.5 i linjeavstand. Fotnoter og endenoter 
teller med i ordtellinga. Forside, vedlegg og referanseliste teller ikke med.  

- Forsiden skal inneholde emnekode, kandidatnummer, oppgavens tittel og ordtelling (uten forside, 
vedlegg og referanseliste). Ikke bruk bilder eller en spesiell formatering på forsiden. 

- Oppgaven må følge vanlig henvisningsskikk. Dvs. at kildene du bruker blir referert til, at sitat 
markeres med «hermetegn» og at du da oppgir sidetall i referansen, og at ingen deler av 
oppgaven er plagiat. Du må følge instituttets rettingslinjer for litteraturhenvisninger som finnes 
her eller her: http://bit.ly/1VICbIt  

- Emneoppgavene må leveres inn innen tidsfristen, både på Fronter og i papirutgave. 
 

 
Hva som vektlegges i vurderingen av emneoppgavene 

- Du formulerer et tydelig og forskbart problemstilling. 

- Oppgavene har egne metodedeler hvor du gjør rede for metodevalg du har tatt, argumenterer 
for dem og vurderer eventuelle svakheter med disse. 

- Det kommer tydelig fram at den kvalitative metoden du har brukt (slik du forklarer at du har 
brukt den) passer til å besvare problemstillingen. 

- I metodedelen gjør du også rede for hvordan du gjennomførte analysen, og det er et samsvar 
mellom dette og den analysen du presenterer i analysedelen. 

- I metodedelen bør det også sies noe om etiske vurderinger du har gjort under veis. 

- Du bruker pensum, særlig i metodedelen. 

- Du argumenterer for en eller flere klare påstander om noe du har funnet ut av gjennom en 
analyse av data, og denne (eller disse) påstandene er svar på problemstillingen. Det meste av 
argumentasjonen for denne påstanden skjer i analysedelen i emneoppgaven. 

- Minst ett teoretisk/analytisk begrep er sentralt i analysen og argumentet som helhet. 

- Oppgaven er oversiktlig, med en klar disposisjon og en tydelig argumentasjon. 

- De formelle kravene er tilfredsstilt. 
 

 

 

I vurderingen bør det legges særlig vekt på følgende, også når en kandidat vipper mellom to 

karakterer:  

Hvorvidt og hvordan studenten argumenterer i metodedelen for metodevalgene (særlig mht. 

gjennomføring av datagenerering og analyse).  

At svaret på problemstillingen (oppgavens påstand) blir argumentert for overbevisende i 

analysedelen, med relevant bruk av data.  

Det som ikke bør ilegges særlig vekt, heller ikke når en kandidat vipper mellom to karakterer:  

Mangel på grundige etiske vurderinger bør ikke dra særlig ned om det ikke er noen tenkelig 

grunn til at noen kan ta skade av forskningen (for eksempel om de har observert og intervjuet 

folk om å bruke selvbetjeningen på Bunnpris på Blindern). En del studenter har forsket på lite 

sensitive tema, og bør ikke straffes for at det innebærer få tenkelige etiske problemer.  

Hvor teoretisk avansert oppgaven er; så lenge ett relevant begrep er brukt på en meningsfull 

måte (eller et begrepspar, der det er mest naturlig, som i «norm» og «sanksjon») i en ellers 

http://bit.ly/1VICbIt


 

3 

god oppgave bør oppgaven vurderes som god, og særlig gode utlegninger av teorier bør ikke 

dra opp om kandidaten ikke viser at de er relevante for analysen, også i analysedelen. 

 

2. Skoleeksamen  
Skoleeksamen varer i fire timer og består av to deler. Del 1 Kortsvarsoppgaver (teller 1/3 av 

karakteren) og Del 2 Langsvarsoppgaver (teller 2/3 av karakteren) 

 

Kortsvarsoppgaver  
Studentene skal definere tre av fire begreper. Bruk av eksempler skal generelt trekke opp, det 

gjelder i alle oppgaver både kortsvar og langsvar. Merk at bruken av eksempler bør være 

hensiktsmessig og relevant for temaet studentene skriver om.  

Utvalg 

Det er flere pensumbidrag som tar opp utvalg. Hovedtekstene er: Silje Maria Tellmann & 

Anne Birgitte Leseth «Forskningens design» og Robert S. Weiss Learning from Strangers.  

Merk at Tellmann og Leseth bruker også begrepet undersøkelsesenheter når de snakker om 

utvalg. En gjennomsnittlig god besvarelse (altså C) bør for det første definere hva et utvalg er. 

De bør kort si noe om skillet mellom tilfeldige og strategiske utvalg. De bør også nevne 

forskjeller mellom ulike strategiske utvalg for eksempel fra Tellmann og Leseth: Ekstreme 

utvalg, maksimal variasjon, minimal variasjon/homogent utvalg, snøballmetoden, teoribasert 

utvalg. Weiss skiller også mellom tilfeldige utvalg (probability sampling), maksimal variasjon 

(maximize range) og bekvemmelighetsutvalg (convenience sampling). De trenger ikke 

nødvendigvis å liste alt dette, men de bør vise at de har forstått at det finnes ulike måter å 

velge ut informanter på. De flinke studenter vil i tillegg dra inn parallellene til design 

(sammenheng mellom problemstilling, utvalg og analyse) og validitet. Dette er noe Tellmann 

& Leseth skriver om. Enkelte observante studenter vil kunne referere til Katrine Fangen som 

skriver om utvalg i deltakende observasjon. Fangen trekker på Schatzman og Strauss som 

kaller utvalgene som benyttes i kvalitativ feltforskning for selektive utvalg. Det dreier seg om 

selektiv utvelgelse av enheter man ønsker å observere fordi man ikke kan observere alt 

(steder, tidsbruk, personer, hendelser). Studentene som husker dette bør belønnes for det, men 

det skal ikke trekke ned dersom dette ikke blir nevnt.  

 

Work along  

Her står bidraget til Carl Cato Wadel i Mange ulike metoder sentralt. En gjennomsnittlig god 

besvarelse vil definere hva work along er og metodens kobling til deltakende observasjon. De 

vil si noe om hvordan Wadel har brukt metoden gjennom å være lærling på sykehjem og 

tilsynsetat. De flinke studentene vil kunne reflektere rundt lærlingrollen og potensielle 

fordeler og ulemper. Det trekker opp hvis studenten kan koble dette til Fangen og 

deltakerroller. En annen kobling som kan trekke opp er til «walk-along» som er inspirasjonen 

bak «work-along»-begrepet.  

 

Levning  

«Levning» omtales av Knut Kjeldstadli på pensum. En gjennomsnittlig god elev vil kunne 

definere levning som «alt som er overlevert fra fortiden» og de vil i tillegg forklare 

sammenhengen mellom levning og kilde ved å si at levninger blir til kilder når vi tar dem i 

bruk for å svare på spørsmål. Her kan de også trekke inn Kjeldstadlis typologi:  
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Merk at Kjeldstadli bruker kilde og spor litt om hverandre og dette kan dukke opp i 

eksamensbesvarelse. Når Kjeldstadli bruker «spor» mener han «levning brukt som kilde», og 

så lenge studentene bruker begrepet på denne måten er det ok.  De flinke studentene vil i 

tillegg huske at kilder kan brukes som levninger. Det vil si at det kan brukes som en rest fra 

fortiden. De vil her trekke frem skillet mellom det å bruke kilder som levning (fra 

fortidssituasjonen de har oppstått i) og det å bruke dem som beretning (om noe utover sin 

fortidssituasjon)  

 

Overførbarhet 

Overførbarhet er et begrep Katrine Fangen benytter på pensum, i Deltagende observasjon 

(2004). Dette er knyttet til spørsmålet om generalisering innenfor kvalitativ metode, og 

studenter som drøfter dette burde nevne at hun problematiserer «generalisering», i og med at 

det er knyttet til kvantitativ metode, og velger å bruker «overførbarhet» i stedet, som en slags 

ekvivalent for kvalitativ metode. Hovedpoenger er at man ikke kan trekke slutninger om 

representativitet, man kan ikke si noe om fenomenets utbredelse ved bruk av en kvalitativ 

metode, men at det finnes andre former for generalisering (overførbarhet), f.eks. ved å bruke 

funn til å forstå lignende fenomener/sammenhenger. Kravet er da at du finner ut hva som 

kjennetegner de/det du har sett på, og finner andre/annet som ligner. Gode studenter her vil 

referere til Grue hans påstander om at analyser må stå sin prøve, og at de derigjennom kan 

sies å gjelde utover seg selv (ha overførbarhet).  

Fangen (2004) skriver også om dette som analytisk generalisering. De beste studentene vil ta 

opp hennes drøfting av hvorvidt dette er forskeren eller leserens oppgave å vurdere, og 

komme med for- og motargumenter, gjerne med egne argumenter/eksempler. 

Weiss skriver ikke eksplisitt om dette, men i forelesning ble «overførbarhet» knyttet til hans 

drøfting av hvorvidt det man finner kan sies å være sant eller ikke. Et poeng han nevner er å ta  

inn strategiske «negative tilfeller» i utvalget for å med større sikkerhet kunne slå fast at det 

man finner er sant. Weiss siterer Ralph Waldo Emerson: «The deeper he dives into his 

privatest secretest presentiment – to his wonder he finds, this is the most universally true». 

Det kan hende dette dukker opp i besvarelsene. Om studentene relaterer det til spørsmål rundt 

hvordan utvalg gjøres er dette også bra, men her kreves en god drøfting. 

 

Langsvarsoppgaver  

 

A) I denne oppgaven er særlig to pensumtekster relevante, kapittelet om deltakerroller i 

Fangen og artikkelen til Thomas Ugelvik (utdrag fra denne er også vedlagt i 

eksamensoppgaven). Oppgaven spør primært etter tre elementer: 1) Gjøre rede for hva 

«deltakerroller» er, 2) fordeler og ulempen med rollen Ugelvik har valgt og 3) en diskusjon av 

hvordan andre deltakerroller ville ha påvirket Ugelviks prosjekt. En god besvarelse bør ha 

berørt samtlige elementer.  
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På pensum er det Fangen som eksplisitt snakker om deltakerroller, et viktig punkt i hennes 

kapittel er i hvilken grad man skal delta (graden av nærhet/avstand til det man studerer). 

Fangen setter da opp et kontinuum fra ikke-deltakende observatør, via delvis deltakende og 

fullt deltakende til ikke-observerende deltaker («go native»). Fangen snakker også om en 

intervenerende deltakerrolle. Det er også mulig å veksle mellom roller. Fangen snakker også 

om å finne en rolle som er tilpasset ens egne ferdigheter – det er ikke alle aktiviteter en 

forsker er komfortabel eller i stand til å delta i. Det er også mulig å skifte mellom roller 

underveis. 

 

Pensumbidraget til Ugelvik dreier seg om feltarbeid i fengsel. Studentene bør som et 

minimum kunne drøfte grad av delaktighet som skildres av Ugelvik og noen ulemper og 

fordeler med disse. De flinkere studentene vil ikke bare dra på vedlegget, men kunne også 

drøfte mulige problemer og fordeler som ikke står eksplisitt i vedlegget. Ugelviks 

pensumbidrag beskriver ulike faser forskeren går gjennom i et prosjekt «(I would like to tell a 

story about research project in three acts»): Det første møtet med feltet, forsøk på å passe inn i 

feltet og til slutt å passe inn (I went from being a stranger and an outsider to being a sort of 

insider…»). De flinke studentene vil kunne drøfte ulike faser i Ugelviks prosjekt og knytte 

drøftingen til deltakerrollebegrepet.   

 

I sin artikkel argumenterer Ugelvik for bruken av autoetnografiske elementer i artikler skrevet 

om feltarbeid i fengsel. Dermed er hele artikkelen hans skrevet i en personlig stil og forskeren 

er i en stor grad skrevet inn i teksten. Hvis studenten nevner dette, bør det trekke opp.  

 

 

B) Denne besvarelsen er mer åpen enn oppgave A. Oppgaveteksten spør primært etter to 

elementer: 1) å reflektere rundt hvorfor etikk er viktig i samfunnsvitenskapelig forsking og 2) 

å drøfte ulike hensyn med utgangspunkt i vedlagt tekst. En god besvarelse skal ha berørt 

begge elementer. En annen måte å tolke oppgaveteksten på er ved først å gjøre rede for 

studien til Skilbrei et al og deretter å omtale de to elementene som nevnes over. Det kan 

studentene få lov til å gjøre uten at det verken trekker ned eller opp. 

 

Etikk har vært et gjennomgående tema både på seminar og i forelesninger og det finnes 

dermed mange eksempler de potensielt kan trekke på i besvarelsen. Det er primært Fangen 

som skriver om etikk i boken Deltakende observasjon, hun tar opp etiske betraktninger ved 

utformingen av forskningsspørsmål, kravet om informert samtykke, anonymisering, 

oppbevaring av sensitivt datamateriale etc. Dessuten nevnes etikk i ulike kapitler i Mange 

ulike metoder, og hos Skilbrei et al og Fjær et al. Etikk i etnografiske studier har blitt tatt opp 

på forelesning av Skilbrei og Ugelvik, ved intervju av Halvorsen og webetnografi og 

autofotografering av Moen-Larsen. Flinke studenter vil ha trukket på eksempler fra pensum 

på en reflektert måte som viser at de har forstått hva de etiske utfordringene ved studien de 

beskriver er (for eksempel anonymitet og webetnografi, eller det at kamera kan ha 

intervenerende effekt ved autofotografering osv.) 

 

Det som flinke studentene bør ha fått med seg for at oppgaven skal vurderes som over 

gjennomsnittet er at man må tenke etikk i alle trinnene av et forskingsprosjekt, fra man 

formulerer spørsmål til man skriver ned det endelige resultatet. 


