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SKOLEEKSAMEN I  

SVMET1010 – Kvalitativ metode 

25. april 2008 

 (3 timer) 

 
 

 

Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. 

 

Sensur på eksamen faller fredag 16. Mai 2008 kl. 14.00. Sensuren kan hentes på Studentweb fra ca 

kl. 14.30 samme dag.  

 

Sensuren regnes som mottatt av studentene når den slås opp, med mindre gyldig fravær kan 

dokumenteres. Vi minner om at kandidater som ønsker begrunnelse må søke om dette til instituttet 

senest 1 uke etter sensur har falt. Frist for å klage på karakteren er tre uker etter at sensur har falt. 

 

Oppgavesettet består av 3 sider inkludert denne. 

 

Kandidaten skal levere både originalen og kopien av besvarelsen. 

 

 

 

Husk å notere deg kandidatnummeret ditt. 

 

 

 

 

 

 

 

LYKKE TIL! 
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Kandidatene skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2. Begge oppgavene har to 

svaralternativer. Kandidatene kan for hver av oppgavene velge om de vil besvare 

A eller B. I vurderingen vil oppgave 1 telle 1/3 og oppgave 2 vil telle 2/3.  

 

NB! En sensor skal lese kopien av besvarelsen også. Skriv slik at den blir leselig. 

 

OPPGAVE 1 
 

Kandidaten skal utføre enten oppgave 1A eller oppgave 1B 

Oppgave 1A 

I et TV-intervju uttaler Diana følgende: 

I: At this early stage, would you say that you were happily married? 

Diana: Very much so. But, the pressure on us both as a couple with the media was 

phenomenal, and misunderstood by a great many people. We'd be going round Australia, for 

instance, and all you could hear was, oh, she's on the other side. Now, if you're a man, like 

my husband a proud man, you mind about that if you hear it every day for four weeks. And 

you feel low about it, instead of feeling happy and sharing it. 

I:  When you say ´she's on the other side', what do you mean? 

Diana:  Well, they weren't on the right side to wave at me or to touch me. 

I:  So they were expressing a preference even then for you rather than your husband? 

Diana:  Yes – which I felt very uncomfortable with, and I felt it was unfair, because I wanted 

to share. 

I:  But were you flattered by the media attention particularly? 

Diana:  No, not particularly, because with the media attention came a lot of jealousy, a great 

deal of complicated situations arose because of that. 

 

Gjør en analyse av det Diana sier ved å ta i bruk et diskursanalytisk perspektiv. Wetherell skriver 

følgende: ”Diskurser er konstitutive og en form for sosial handling”. På hvilken måte gjelder dette i 

intervjuutdraget over? 

Oppgave 1B 

Hvordan foregår analytisk induksjon? (bruk gjerne legestudentenes bruk av begrepet ”crock” som 

eksempel, slik det er beskrevet i pensum) 
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OPPGAVE 2 
 

Kandidaten skal utføre enten oppgave 2A eller oppgave 2B 

 

Oppgave 2A  

Tenk deg at du skal gjennomføre en studie av mennesker på café ut fra en etnometodologisk 

tilnærming. Du vil både analysere hva de gjør og hva de sier. Tenk deg at du har gjennomført 

studien, og at du har noen observasjoner av hva folk gjør, og noen sitater av hva de sier. Du kan godt 

konstruere eksempler som om du faktisk har hørt og sett noe. Vis hva som kjennetegner en 

etnometodologisk tilnærming gjennom måten du analyserer dette på. (stikkord: Garfinkel og Sacks) 

 

Oppgave 2B  

Tenk deg at du skal gjennomføre en kvalitativ studie av aksjemeglere. Hvordan vil du legge opp 

studien? Beskriv prosjektets gang som om du hadde gjennomført det, og legg vekt på metodologiske 

utfordringer i de ulike fasene av prosjektet – fra forberedelse til avslutning og publisering. Drøft også 

mulige etiske problemstillinger. Du kan selv velge hvilken form for datainnsamlingsmetode du vil 

benytte. 

 

 

 

LYKKE TIL! 


