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Sensorveiledning for skoleeksamen i SVMET1010 Våren 2018 

OPPGAVE 1 KORTSVAR 

Studentene skal besvare 3 av oppgavene. Det skal ikke belønnes om noen svarer på alle. 

a) Webetnografi/Etnografi online 

Webetnografi tas opp av både Fangen og i bidraget til Bengtsson i Mange ulike metoder. 

I tillegg har webetnografi vært tema for en forelesning. En god besvarelse bør kunne 

drøfte ulike fremgangsmåter, typer data, hvordan man kan ta seg inn i feltet på nettet, og 

at nettet utgjør en sentral del av kontekstualiseringen. Om kandidaten klarer å knytte 

webetnografi til etnografi mer generelt bør dette premieres. 

b) Feltnotater 

En mer åpen oppgave, så det kan være ulike løsninger på denne, men de bør ha med at 

feltnotater er observasjonsdata som skrives av forskeren i løpet av et feltarbeid. De kan 

si noe om teknikker, som å ta stikkord i felten eller for å huske det som skjer, og de kan 

også si noe om analyse. 

c) Informert samtykke 

Studentene bør kunne gi en definisjon, som kan tilsvare noe sånt som at deltakere i 

forskningsprosjekt (informanter) må gi et samtykke til å delta – at de ikke skal forskes 

på uten samtykke – og at de må få tilstrekkelig informasjon om hva deltakelse innebærer 

for å ta et slikt valg. Studenten kan dra fram utfordringer med å få et slikt samtykke i 

løpet av et feltarbeid hvor en møter nye deltakere stadig vekk (en kan jo ikke stadig be 

om oppmerksomhet for å forsikre seg om at alle til stede veit at det er en forsker der), og 

at informasjonen må være tilpasset deltakerne, slik at for eks. barn trenger annen 

informasjon enn voksne, og ikke-akademikere kan slite med å forstå akademisk 

sjargong. 

d) Markør 

Begrepet er fra Weiss (marker)og defineres der som «passing reference made by a 

respondent to an important event or feeling state» (s. 77). Poenget med markører er 

nettopp at de er flyktige referanser eller hint som det er opp til intervjueren å spørre 

om. På forelesning er det lagt vekt på at sensitive detaljer kan nevnes slik i forbifarten og 

at dette er en grunn til at intervjueren må lytte godt etter, hvis ikke kan man overse mer 

sensitive tema og gå glipp av viktige historier og detaljer. Kandidaten kan godt nevne at 

dette begrepet gjelder intervjuteknikk.  
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OPPGAVE 2 LANGSVAR 

Studentene skal besvare en av de to langsvarsoppgavene. Det skal ikke belønnes om 

noen svarer kort og utilfredsstillende på begge. Skulle noen svare på begge, kan sensor 

da sette karakter på del 2 av skoleeksamen ut fra den av de to besvarelsene på del 2 som 

vurderes som best, og ikke la den som vurderes som dårligst telle. 

Oppgave A) 

Det er flere aktuelle pensumtekster her. Fangen har en del om analyse, og selv om boka 

handler om feltarbeid så er det hun skriver om tolking på ulike nivå, om negative tilfeller 

osv. relevant her. Boka om kvalitative intervju av Weiss har et eget kapittel om analyse. 

På flere forelesninger har følgende «faser» eller «elementer» i en analyse av kvalitative 

data, basert på pensumtekstene blitt gjennomgått: 1. Kategorisering (inkludert koding); 

2. Kontekstualisering av fenomenet 3. Sammenhenger mellom kategorier; 4. 

Formulering av generelle påstander (tentative svar på problemstillinga); 5. 

Sammenligning av relevante deler av data; 5 Let etter negative tilfeller; 6. Finne og 

utvikle relevante begreper. 

Sitatene er norske versjoner fra pensumteksten av Fjær et al. Den bruker begrepet 

symbolske grenser. Dette begrepet er forklart på forelesning og står i tittelen som er gitt 

i vedlegget, så ikke bare de flinkeste studentene vil bruke dette. Det er ikke et krav om at 

de bruker dette begrepet så lenge de presenterer en overbevisende analyse (de har lov 

til å være selvstendige). 

Som et minimum bør kandidaten vise en forståelse av hva analyse av kvalitative data er, 

gjerne med referanse til pensum, og si noe om hva forskere gjør når de analyserer 

kvalitative data. Kandidaten bør også, som et minimum, kunne bruke noe av dette i 

analysen de skisserer opp. Det bør legges vekt på i hvilken grad de presenterer en 

overbevisende og grundig analyse. 

I den nedre delen av karakterskalaen vil nok en del av substansen i analysen bære preg 

av synsing, mangle en klar retning og besvarelsen kan bruke vedlegget rent deskriptivt, 

uten at det inngår i en analyse. De bedre besvarelsene vil være mer systematiske og 

kunne forklare hva de gjør (e.g. sammenligner, leter etter negative tilfeller). Disse 

besvarelsene vil ha en analyse preget mindre av synsing og belegger påstander med å 

vise til konkrete steder i vedlegget. Disse besvarelsene benytter også begreper til en viss 

grad. De beste besvarelsene vil i tillegg kunne forklare hvorfor de analyserer slik de gjør 

(hvorfor en må sammenligne, hvorfor en må se etter negative tilfeller osv.), mao. ikke 

bare en skjematisk kunnskap, men også en forståelse. Om dette kommer fram i første 

eller andre del av besvarelsen er ikke viktig. Besvarelsene drøfter klare påstander med 
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henvisninger til vedlegget som brukes som belegg. De beste besvarelsene drøfter også 

hvilke begreper som kan være relevante, sannsynligvis «slut-shaming»/horestempling 

og/eller symbolske grenser. Om det brukes andre, relevante og klart definerte begreper 

kan dette også belønnes – det er ikke et poeng at de hermer etter Fjær et al, så lenge 

deres analyse virker relativt overbevisende.  

Oppgave B) 

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. 

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. 


