
Du skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2. I oppgave 2 besvarer du enten oppgave 2A, eller 

2B. Oppgave 1 teller 1/3 og oppgave 2 teller 2/3 av den endelige karakteren. 

 

Oppgave 1 

Redegjør kort for TRE av de følgende begrepene: 

a. Webetnografi/etnografi på nett 

b. Feltnotater 

c. Informert samtykke 

d. Markør 

 

Oppgave 2 

Besvar EN av de følgende langsvarsoppgavene.  

Begge alternativene for oppgave 2 har vedlegg. For å slippe å skrive av fra vedlegget er det satt inn 

linjenummer i vedleggene som du kan vise til i oppgaven din, for eks. slik: (L 14). 

 

  ENTEN 

A. I vedlegg 1 finner du tre sitater hentet fra ulike intervju med kvinnelige russ. Gjør først kort rede 

for hvordan man kan gå fram for å analysere kvalitative intervjudata. Skisser deretter opp en 

analyse av sitatene i vedlegg 1 med utgangpunkt i påstanden «Kvinnelige russ deltar i 

horestempling for å unngå at de selv blir stemplet». 

 

  ELLER 

B. I vedlegg 2 beskrives fremgangsmåten som ble brukt av Thomas Ugelvik under feltarbeid i et 

fengsel i Oslo. Gjør først rede for hva som ligger i begrepet «deltakerroller». Drøft deretter 

mulige fordeler og ulemper med deltagerrollen som Ugelvik beskriver. Hvordan ville valget av 

andre deltakerroller eventuelt ha påvirket forskningsprosjektet? 

 

  



Vedlegg 1 

Sitatene er norske versjoner, fra: Fjær, Eivind Grip, Willy Pedersen 

og Sveinung Sandberg (2016): "‘I’m Not One of Those Girls’: 

Boundary-Work and the Sexual Double Standard in a Liberal 

Hookup Context". Gender & Society, 29: 960-981. 

 

Informant 1: «Anja» 

Altså, min buss var forholdsvis moderat, liksom. Men du hører om 1 

folk som bare … På Tryvanns-treffene, så er det jo jenter som bare 2 

går rundt i skogen. Altså, det er helt utrolig, men altså, det er jenter 3 

som går rundt i skogen der! Som bare spør gutter: «Skal vi knulle?» 4 

Og så bare skjer det. Når de [guttene] står og tisser da for 5 

eksempel. Vi hadde det bare dødsgøy og liksom … Det var 6 

selvfølgelig noen som hadde liksom sex i skogen, og så kommer de 7 

tilbake til bussen, så ler alle av det, har lættis og dødsgøy med det, 8 

liksom. Men det var ikke så veldig løse jenter på bussen min, da – 9 

så det var liksom ikke … Det var ikke så mye av det. 10 

 

Informant 2: «Lena» 

[Jeg hooka1 opp med] folk som jeg kanskje var god venn med, eller 11 

ikke god venn med, men som jeg kanskje hadde et godt øye med 12 

før, da. Det er ikke sånn at bare fordi du er russ så skal du hooke 13 

med flest folk, jeg er hvert fall ikke sånn, jeg synes det blir litt 14 

dumt. Et kyss innimellom, det går liksom greit, men … for min del, 15 

da. Der går grensa mi. Det er folk som hooker og tar kongla2 og 16 

skal liksom ha … skal ta hele skogen, ikke sant, av kongler! Altså, 17 

ja, det er jo folk som tar hele granskogen liksom. Og det synes jeg 18 

blir litt for … da tenker du ikke på konsekvensene, tenker jeg da. 19 

Så jeg har egentlig vært ganske imot det der. Så ja, det ble noen 20 

                                                        
1 «Hooke» er uttrykket russen bruker for å beskrive en rekke seksuelle 

aktiviteter fra kyssing og beføling til sex. 
2 «Ta kongla» er en knute russen kan ta, som går ut på å ha sex i skogen 

med en annen russ, av og til med et vitne. 

 

VEDLEGGET FORTSETTER PÅ NESTE SIDE  



hook, da – hvis du skal kalle det det, men aldri noe mer enn det, 21 

liksom. 22 

 

Informant 3: «Nille» 

Altså, jeg er ikke den jenta som på en måte går rundt og tar hvem 23 

som helst. Jeg er ikke sånn som bare hooker, da – som de kaller det 24 

for. Jeg ser ikke på russetida som en anledning til å finne seg et 25 

ligg, det gjør jeg ikke. For å være helt ærlig. Så synes jeg det er helt 26 

latterlig, patetisk! Jeg er mer sånn som har lyst til å skape minner 27 

med mine venner og bare ha det skikkelig gøy. Altså, jeg kritiserer 28 

ikke de som velger å gjøre det på den måten. Jeg ser bare ikke at 29 

det er noe verdighet i det på en måte. For jeg har en venninne som 30 

bare var helt vill i russetida, ikke sant? Jeg dømmer ikke henne på 31 

noen måte. Men jeg ville ikke gjort det selv. Å ligge i skogen og ha 32 

seg med en du ikke kjenner, det synes jeg er altfor drøyt. 33 

 



Vedlegg 2  

Teksten er hentet fra: Ugelvik, Thomas (2014), "Prison 

Ethnography as Lived Experience: Notes From the Diaries of a 

Beginner Let Loose in Oslo Prison". Qualitative inquiry, 20, 471–

480 (s. 472)  

 

The following is based on ethnographic fieldwork over a period of 1 

1 year (May 2007-May 2008) in two connected prison wings for 2 

remand (pre-trial) prisoners in Oslo prison, Norway’s largest 3 

prison. I was given free access to the two wings, could come and 4 

go as I pleased, and talk to any prisoner I wanted to without going 5 

through the officers first. Conversations mainly took place in the 6 

small common area shared by the two wings, or in the privacy of a 7 

cell together with one or two prisoners. I wore civilian clothes, an 8 

ID card identifying me as a university employee, a single visible 9 

key to get me between wings, and a visible assault alarm on my 10 

belt. Having no official role in the prison and no cell keys, I spent 11 

most of my time just hanging around the wings, drinking coffee, 12 

playing pool, and talking with anyone interested about whatever 13 

they would want to talk about. What Geertz (1998) has called deep 14 

hanging out—“localized long-term close-in vernacular field 15 

research” (p. 69)— worked well as a research strategy in an 16 

environment where people have a lot of time on their hands and not 17 

a lot to do with it, although it did provoke a lot of jokes about my 18 

seemingly endless break from “real work.” 19 


