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Seksjon 1

1 OPPGAVE

Oppgave 1 - SVMET1010
Redegjør kort for TRE av de følgende begrepene:
 
a) Overførbarhet
b) Utvalg
c) Fokusgruppeintervju
d) Work-along
 
 

Skriv ditt svar her...

 

2 OPPGAVE

Oppgave 2 - SVMET1010
Besvar ÉN av de følgende langsvarsoppgavene.
 
NB! Begge alternativene for Oppgave 2 har vedlegg.
 
ENTEN
 
A) I vedlegg I finner du et utdrag hentet fra en artikkel om mobbing i skolen. Med utgangspunkt i
artikkelen:
 
a) Beskriv hvordan du ville gått fram for å gjøre en intervjustudie egnet til å forstå hvordan elever
opplever mobbing.
 
b) Skisser kort hvordan du ville gått fram for å analysere intervjumaterialet.
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ELLER
 
B) Vedlegg II gir en oversikt over Thomas Ugelviks feltarbeid i et fengsel i Oslo. Med utgangspunkt
i hans artikkel:
 
a) Gjør først rede for deltakerrolle. Drøft deretter mulige dilemmaer knyttet til deltagerrollen Ugelvik
beskriver.
 
b) Redegjør for ulike typer feltnotater. Kom deretter inn på hvilken funksjon feltnotater har i et
feltarbeid slik som Ugelviks.
 
 

Skriv ditt svar her...

 

Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.
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VEDLEGG I, OPPGAVE 2A 
 
Skolene svikter mobbeofre  
NRK, publisert 30.08.2015, kl. 07:08 
 
– Jeg husker hvordan det var å komme på skolen etter helgen og høre om alle som hadde 
hatt det gøy i bursdag. Det var vondt ikke å være inkludert, sier Jostein Granly Eriksen. 
 
– Fortsatt får jeg flashback og små glimt av mobbingen. Læreren satte meg i et klasserom for 
å løse mobbingen, mens de andre barna fikk være ute å leke, sier Jens Martin Løwfeldt. 
I en årrekke ble de mobbet og trakassert. 
– Skolene bør være mindre opptatt av lunsjpauser og mer opptatt av å forebygge mobbing, 
sier de to 21-åringene fra Råde. 
 
– Ble kalt «grineren» 
I Elevundersøkelsen som ble gjennomført i fjor høst, svarte fire prosent av elevene at de 
opplever mobbing flere ganger i måneden. 15 prosent av elevene svarte at de opplevde å bli 
krenket flere ganger i måneden. 
 
Ifølge Elevundersøkelsen opplever rundt 16 500 barn å bli mobbet to til tre ganger i 
måneden eller mer. 
– Jeg skjønte på en måte at jeg var en taper. Jeg hang på andre og latet som at jeg hadde 
venner. Men egentlig visste jeg at jeg ikke hadde det, sier Jostein Granly Eriksen. 
– Jeg ble ofte kalt for «grineren» husker jeg. Jeg gikk rett og slett mye rundt og gråt fordi jeg 
ble mobbet, sier Jens Martin Løwfeldt. 
Begge to har kjempet seg ut av mobbingen og står solid på egne ben i dag. Det takker de 
teater, og ikke skolene for. 
– Jeg har det ganske fint i dag. Jeg jobber som skuespiller og føler at teater har gjort meg 
sterk. Det har hjulpet meg veldig når ting har vært vanskelig. Nå føler jeg meg sterk og vil stå 
opp med den stemmen jeg har ved å prøve å forandre det jeg kan, forklarer Jostein. 
Han føler seg ikke lenger som et mobbeoffer, men forteller at det har tatt tid. 
 
– Mobbingen er en del av min historie, men jeg går ikke rundt og føler meg som et offer 
lenger. 
 
Heller ikke Jens har latt mobbingen ødelegge. 
– Men jeg får flashback og tenker mye på det som skjedde. Særlig hvis jeg hører om andre 
som blir mobbet, fordi jeg har stått i det selv. Det ligger jo ikke så veldig langt bak i tid, men 
jeg har det mye bedre, og det kommer til å bli mye bedre, smiler han. 
For følelsene om hvorfor han ikke ble akseptert som den han var, sitter i. 
– Jeg lurer på hvorfor de var sånn mot meg, men teateret har også gitt meg et skall. Jeg har 
blitt mye sterkere, selv om jeg ikke får lagt det helt bak meg. Både Jostein og jeg har tross alt 
kommet styrket ut av det, og vi kjenner ofte på en liten seier. 
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VEDLEGG II, OPPGAVE 2B 
 

Abstract:  
 
This article reflects on my own experiences as a prison researcher and my position within the 
cultural web of the prison society. From the first minute of the first day of fieldwork, I 
entered into perpetual negotiations about my position in the prison and my proper place in 
the ever-present struggle between (various factions of) prisoners and officers. Entering a 
prison as a researcher is both scary and exciting. How would I be greeted? Would I be 
accepted? Where would I fit in? What is the correct degree of closeness and distance 

between a researcher and the researched in such an environment? How can one best relate 
to and balance the very different positions that are being ascribed to you, such as 
“suspicious stranger,” “responsible professional,” “unwanted intruder,” and “trusted 
confidant”? With excerpts from my fieldnotes, I reveal my own thoughts and feelings about 
entering the prison for the first time, struggling to fit in and, finally, settling in to the field 
while remaining alert to the potential minefields surrounding me. I also describe my 
responses to the performative expectations of masculinity that made me “legible” and to 
some extent “legitimate” in the eyes of prisoners and prison staff.  
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