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SKOLEEKSAMEN I  

 

SVMET1010 – Kvalitativ metode 

 

7. desember 2016 

4 timar 

 
 

 

Det er ikkje tillate med nokre hjelpemiddel, anna enn ordbøker som er kontrollert av SV-

infosenter, under eksamen.  

 

Sensur for eksamen fell 6. januar kl. 14.00. Sensuren blir publisert i Studentweb om lag kl. 

15.00 same dag.  

 

Sensuren blir rekna som motteke av studentane når han blir publisert i Studentweb. Vi minner 

om at kandidatar som ønskjer grunngjeving må be om dette seinast 1 veke etter sensur har 

falle. Frist for å klage på karakteren er tre veker etter sensur har falle. Informasjon om rutinar 

for grunngjevingar og klagar ved ISS finn du på emnesida. 

 

Oppgåvesettet består av 5 sider inkludert denne og dei to vedlegga. 

 

Kandidaten skal levere både originalen og kopien av svaret. Ein skal ikkje levere kladd. 

 

NB! Skriv hardt nok til at kopien blir leseleg. Du kan ikkje bruke tusjpenn. 

 

Hugs å notere deg kandidatnummeret ditt. 
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Du skal svare på både oppgåve 1 og oppgåve 2. I oppgåve 2 svarar du enten på 2A eller 

2B. Oppgåve 1 tel 1/3 og oppgåve 2 tel 2/3 av den endelege karakteren.  

 

NB! Ein sensor skal lese kopien av svaret ditt. Skriv slik at den blir leseleg.  

 

 

OPPGÅVE 1 

 

Gjer kort greie for TRE av dei følgjande omgrepa:  

 

a)  Validitet 

 

b)  Deltakarrolle 

 

c)  Feltnotat 

 

d)  Grader av fortolking 

 

 

OPPGÅVE 2 

 

Svar på ÉI av dei følgjande langsvarsoppgåvene. 

 

Begge alternativa for oppgåve 2 har vedlegg.  

 

 

ENTEN 

 

A. I vedlegg 1 finn du eit utdrag henta frå ein artikkel om frivillige ved 

Finnmarkssjukehuset Hammerfest frå NRK 28.10.2014. Med utgangspunkt i 

artikkelen, beskriv korleis du ville gått fram for å gjere eit feltarbeid ved sjukehuset.  

 

a) Du kan fokusere på både deltakande observasjon og intervju, eller velje éin av dei.  

b) Trekk inn viktige moment ved eit slikt feltarbeid, og grunngje val. 

 

ELLER 

 

B. I vedlegg 2 finn du eit utdrag frå eit intervju med ein sexkunde.  

 

a) Gjer først kort greie for korleis ein kan gå fram for å analysere kvalitative 

intervjudata.  

b) Skisser deretter eit tidleg utkast til analyse av dette intervjuet.  

 

 

 

Lykke til! 
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VEDLEGG 1, OPPGÅVE 1 

 

Frivillige skal ivareta sjukehuspasientar 
NRK, publisert 28.10.2014, kl. 12:02 

 

 

Har du nokon gong kome til eit sjukehus og følt deg usikker på korleis du skal finne fram til 

riktig avdeling? Då er du ikkje åleine. Og det har Finnmarkssjukehuset Hammerfest gjort 

noko med. Som det første sjukehuset i Nord-Noreg har dei no frivillige hjelparar på plass ved 

resepsjonen på sjukehuset, klare til å gje deg ei hjelpande hand. 

 

Sjukehusdirektør Thorbjørn Aas fekk æra av å klippe snora til det som skal bli 

førsteinntrykket for pasientar som går inn døra ved Hammerfest sjukehus. Måndag vart 

pasientvertordninga muntert, men høgtideleg, opna av initiativtakaren. 

 

– Dette byrja på mange måtar for eit års tid sidan då eg gjekk inn av dørene her som 

pasient, seier direktøren. 

 

Aas erfarte at det ikkje var lett å finne fram på sjukehuset og halde seg til alt det praktiske 

samtidig som ein skulle ta seg av tankar og uroingar rundt undersøkingar og mogleg sjukdom, 

skriv Finnmarkssjukehuset på nettsidene sine. 

 

Betre vertskap 

– Vi gjer det ganske bra på dei medisinske indikatorane som korleis vi behandlar 

pasientane og kor friske dei blir. Men vi har framleis mykje å hente på korleis vi tek 

imot folk og korleis vi er som vertskap, fortel prosjektleiar Eilert Sundt. 

 

Nyleg innkomne pasientar må ofte halde seg til fleire utryggingsfaktorar før dei skal inn til 

medisinsk behandling. Somme sjukehus og helseinstitusjonar i Sør-Noreg har hatt ei slik 

ordning i fleire år. 

 

– Vi har vore i Tønsberg og lært mykje av sjukehuset der. Raudekrossen driv tenesta 

sjukehusguidar, som er det same som pasientvertar. Vi prøvar å lære av dei og stele 

alle dei gode ideane slik at vi også får det til lokalt her i Hammerfest, seier Sundt. 

 

Raudekrossen i Vestfold driv ei ordning med sjukehusguidar ved sjukehuset i Tønsberg. 

Sjukehusguidar er frivillige frå Raudekrossen som gjev nødvendig hjelp og informasjon til 

pasientar, pårørande og andre brukarar som kjem til sjukehuset. 

 

– Vi håpar at dette skal bli eit permanent tilbod som vi skal ha i mange år framover. Og 

vi håpar at pasientane blir tekne godt imot, slik at dei skal sleppe frustrasjon over ikkje 

å finne fram. Og vi håpar sjølvsagt at dette vil avlaste det medisinske, seier 

prosjektleiar Eilert Sundt. 

 

Pasientvertane vil bli lette å kjenne igjen, med blå uniformer og eigne namneskilt. Dei skal 

hjelpe pasientar og besøkande med å finne fram til poliklinikkar og andre behandlingsstader 

ved Hammerfest sjukehus, og følgjer dei som ønskjer det dit dei skal. Pasientvertane kan også 

hjelpe med å få tak i rullestol og å trille dei som treng det. På sikt kan det bli aktuelt å utvide 

ordninga til også å gjelde Finnmarkssjukehuset Kirkenes.  
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– Det er meiningsfullt å gjere slikt arbeid. Å bruke nokre timar for å ta vare på 

medmenneske gjev mykje tilbake. Eg har sjølv tenkt å gå nokre vikarvakter, seier 

Sundt. 

 

 

 

VEDLEGG 2, OPPGÅVE 2 

 

Intervju med ein sexkunde 
 

Intervjuar: Kor gamal var du første gong du kjøpte sex? 

 

Sexkunde: Eg var i 30-åra første gong. Av ein eller annan grunn følte eg at det var gale å 

betale for sex før. Det hadde vel med oppseding, likestilling og kvinnekampen på 70-talet å 

gjere. Dessutan er det ei viss barriere å kome over. 

 

Intervjuar: Korleis skjedde det første gong? 

 

Sexkunde: Det var tilfeldig. Venegjeng i utlandet. Mykje festing. Fleire av dei andre betalte 

for sex.  

 

Intervjuar: Kva tenkte du etter den første gongen?  

 

Sexkunde: Kvifor venta eg så lenge? Eg var fornøgd, ho var veldig fornøgd. Eg hadde ikkje 

dårleg samvit eller noko. Kva var det eg skulle ha dårleg samvit for? 

 

Intervjuar: Korleis oppførte kvinna seg? 

 

Sexkunde: Det var ikkje nokon big deal for dei. I somme land er dette så innarbeidd og 

damene oppfører seg slik at det ikkje er mogleg å få dårleg samvit. Dei er venlege og ser ut 

som om dei likar det. Dei spelar dette spelet så fabelaktig godt. Alle likar når så flotte jenter 

tilsynelatande likar deg.  

 

Intervjuar: Kvifor trur du menn kjøper sex? 

 

Sexkunde: Mannen sine primitive behov. Difor er vi villige til å bruke mykje pengar på damer 

også i vanlege samanhengar. Dyre middagar og gåver. Nokre menn er villige til å gå litt 

lenger. For meg handlar det rett og slett om sex der og då. Menn er meir fokuserte på sex enn 

kvinner. Kvinner slår seg lettare til ro med eit dårleg sex-liv. Dessutan: å kurtisere vanlege 

damer er mykje arbeid. Å kjøpe sex er lettvint. På denne arenaen er det andre spelereglar som 

gjeld: om du har dårleg råd eller ikkje Dette handlar også om mentalitet. At eg brukar pengane 

mine på det eg ønskjer. At det ikkje er moral i pengar. 

 

Intervjuar: Har du nokon gong hatt dårleg samvit? 

 

Sexkunde: Ja.  

 

Intervjuar: Kvifor? 
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Sexkunde: Fordi eg har visse evner for empati. Eg får stundom desse «flasha» om at dei gjer 

dette av nød. Då tenkjer eg at dette skulle eg ikkje gjort. Spesielt ovanfor dei som ikkje greier 

å spele dette spelet perfekt. Det gjev eit ekstra insentiv til å behandle dei høfleg og gje dei litt 

ekstra. Ein tykkjer synd på dei. 

 

Intervjuar: Kvifor gjer du det då? 

 

Sexkunde: Dette er ein av alle dritjobbane vi let den tredje verda ta. Alternativet er langt 

verre: lange arbeidsdagar på fabrikk med dårleg løn. I staden får dei ei ekstra månadsløn for 

eit par timar med ein mann. 

 

Intervjuar: Kva trur du om påstanden om at menn som kjøper sex skaper grunnlag for 

menneskehandel der kvinner blir tvunge til å selje sex? 

 

Sexkunde: Det kan jo bli ein konsekvens. Men mange damer tykkjer dette er betre enn å 

svelte i hel heime. Dessutan er det litt søkt å leggje skulda for menneskehandel på ein som 

kjøper sex her i byen.  

 

Intervjuar: Mange meiner at sex-kjøp viser eit nedverdigande kvinnesyn. Kva meiner du? 

 

Sexkunde: Eg tykkjer ikkje det. Det er to partar. Ho brukar dei maktmidla ho har, nemleg 

sexen som menn er på jakt etter. Men ein del eldre europearar i Thailand snakkar med forakt 

om jentene. Det framstiller det som om dei er slavar av eigne driftar, som spelegalskap, og at 

det er jentene som kynisk utnyttar dei. 

 

Intervjuar: Kva trur du dei tenkjer om deg? 

 

Sexkunde: (ler) Veit ikkje om eg tør tenkje tanken… Kanskje litt som vi hadde det i Noreg 

før. Arbeidaren står med lua i handa medan direktøren har pengane og makta. Det er prega av 

eit Kristen-Noreg der alt er synd. Kvar går grensa for kva tid det er uakseptabelt? Heime tek 

du damene med ut og spanderer dyr middag, vin og drinkar. Så går du heim og har sex. 

Utanlands så gjer du det same. Men der gjev du litt pengar til «taxi-heim», nok til mange 

taxiturar. Litt for å døyve dårleg samvit, litt som u-hjelp. Gjer ikkje dei fleste menn dette i ein 

eller annan setting, då? Brukar mykje pengar på ei dame for å ha eit sex-liv? 

 

Intervjuar: Kva trur du ville vore konsekvensen om dette hadde blitt kjent hjå vener og 

kollegaar, at du betaler for sex? 

 

Sexkunde: Eg hadde nok blitt stilt i eit dårleg lys. Det hadde blitt konfrontasjonar med folk 

som ikkje lyttar på det øyret. 

 
 

 

 

Lykke til! 

 


