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SKOLEEKSAMEN I  

 

SVMET1010 – Kvalitativ metode 

 

24. mai 2016 

4 timer 

 
 

 

Ingen hjelpemidler, annet enn ordbøker som er kontrollert av SV-infosenter, er tillatt under 

eksamen. 

 

Sensur for eksamen faller 14. juni kl. 14.00. Sensuren publiseres i Studentweb ca kl. 15.00 

samme dag.  

 

Sensuren regnes som mottatt av studentene når den publiseres i Studentweb. Vi minner om at 

kandidater som ønsker begrunnelse må be om dette senest 1 uke etter sensur er falt. Frist for 

å klage på karakteren er tre uker etter sensur er falt. Informasjon om rutiner for begrunnelser 

og klager ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi finnes på emnesiden. 

 

Oppgavesettet består av 4 sider inkludert denne, og de to vedleggene. 

 

Kandidaten skal levere både originalen og kopien av besvarelsen. Kladd skal ikke leveres. 

 

NB! Skriv hardt nok til at kopien blir leselig. Tusjpenn kan ikke brukes. 

 

Husk å notere deg kandidatnummeret ditt. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi   BOKMÅL      

2 

 

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.  
 

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

 
 

OPPGAVE 1 
 

Redegjør kort for TRE av de følgende begrepene: 

 

a) Utvalg 

b) Work along 

c) Levning  

d) Overførbarhet 

 

 

OPPGAVE 2 

 
Besvar ÉN 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 40). 

 

 

ENTEN 

 

A. I vedlegg 1 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?   

 

 

ELLER 

 

B. I vedlegg 2 skriver May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis om 

forskningsetiske hensyn de måtte ta under sitt feltarbeid og intervjuer med kvinnelige 

gateprostituerte. Hvorfor er etikk viktig i samfunnsvitenskapelig forskning? Drøft 

ulike forskningsetiske hensyn ved deltagende observasjon og intervju. Bruk gjerne 

andre eksempler fra pensum i tillegg til teksten i vedlegget. 

 

 

Lykke til! 
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VEDLEGG 1 

 

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(4), 

471–480 (s. 472) 

 

The following is based on ethnographic fieldwork over a period of 1 year (May 2007-May 1 

2008) in two connected prison wings for remand (pre-trial) prisoners in Oslo prison, 2 

Norway’s largest prison. I was given free access to the two wings, could come and go as I 3 

pleased, and talk to any prisoner I wanted to without going through the officers first. 4 

Conversations mainly took place in the small common area shared by the two wings, or in the 5 

privacy of a cell together with one or two prisoners. I wore civilian clothes, an ID card 6 

identifying me as a university employee, a single visible key to get me between wings, and a 7 

visible assault alarm on my belt. Having no official role in the prison and no cell keys, I spent 8 

most of my time just hanging around the wings, drinking coffee, playing pool, and talking 9 

with anyone interested about whatever they would want to talk about. What Geertz (1998) has 10 

called deep hanging out—“localized long-term close-in vernacular field research” (p. 69)—11 

worked well as a research strategy in an environment where people have a lot of time on their 12 

hands and not a lot to do with it, although it did provoke a lot of jokes about my seemingly 13 

endless break from “real work.” 14 
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VEDLEGG 2 

 Teksten er hentet fra:  Skilbrei, May-Len, Marianne Tveit og Anette Brunovskis (2006), 

Afrikanske drømmer på europeiske gater. Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge. Fafo-

rapport 525 (s. 14) 

 

Vi har vært opptatt av å ikke ta kontakt med kvinnene på en måte som setter dem i fare. I 1 

kontakt med kvinnene har vi vært forsiktige med å presse dem, og vi har tatt behovene for 2 

anonymitet særlig alvorlig. Vi har forandret viktige detaljer i kvinnenes historier, slik som 3 

alder og reiserute, vi forteller ikke akkurat hvor kvinnene kommer fra i Nigeria og vi har gitt 4 

alle kvinnene fiktive navn.
1
 Da vi skulle lage fiktive navn til kvinnene, valgte vi navn som er 5 

noen andre enn deres virkelige navn og dem de opererer under i Norge.  6 

 

                                                 
1 Som mange kvinner i prostitusjonen (Skilbrei 1998) opererer kvinnene med flere ulike navn. 

Kvinnene har ofte engelske navn som de bruker her i Norge, men blant dem vi så passene til, 

oppdaget vi at det sto helt andre navn der. De vi både ble kjent med og observerte på 

prostitusjonsstrøket, oppga samme navn til oss og sosialarbeidere som de oppga til mulige 

kunder.  


	SVMET1010_V16_bokmål
	SVMET1010_V16_bokmål_VEDLEGG

