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Generiske vurderingskriterier: 

Helt sentralt for evalueringen er at besvarelsene skal reflektere kunnskap-, 

ferdighet- og kompetansekravene fra emnebeskrivelsen. De mest vesentlige 

poengene i dette oppgavesettet er: 

 Kunnskap om de viktigste metodene i etnografisk forskning 

 Innsikt i forholdet mellom metode og teoriutvikling i antropologi 

 Kjennskap til de viktigste etiske utfordringene og retningslinjene i 

etnografisk forskning 

 Evne til å identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til 

etnografisk forskning 

 Kjennskap til etnografisk metode gjennom praktiske øvelser 

 Utvikle etisk bevissthet knyttet til antropologisk feltarbeid 

 Muntlig og skriftlig formidling av innsikter, styrker og svakheter knyttet 

til deltakende observasjon 

 Ha en reflektert holdning til forholdet mellom sosiale prosesser og 

presentasjon av disse gjennom tekster 

 

Alle besvarelsene skal inneholde refleksjoner over eget minifeltarbeid. Her vil 

eventuelle problematiseringer av feltrapporten telle positivt. 

 

Spesifikke vurderingskriterier: 

Oppgave 1. Her forventes det at kandidaten har en grundig diskusjon av 

Goffmans posisjonering i teksten. En diskusjon av “full imersion method”, 

samt referanser til lenkene jeg har lagt ut i Canvas skal være tilstede for en 

A eller B. Videre er det forventet at besvarelsene skal inneholde referanser til 

Haraway, som er den ene teksten som går i dybden på posisjonering. De 

beste besvarelsene vil også kunne inneholde referanser til Geertz, som jeg 

satte opp mot Haraway i forelesningen. 

 

Oppgave 2. De beste besvarelsene må inneholde refleksjoner over det 

klassiske feltarbeid slik arven er fra Malinowski. De skal også inneholde 

problematisering av hva deltakende observasjon innebærer og hva et felt er. 



Her er tekster av Coleman, Gupta og Ferguson naturlige å bruke. Sentralt i 

pensumstekstene her er også refleksjon rundt nye etiske problemstillinger. 

Her er tekstene til Elgesem og Ess sentrale. 

 

Oppgave 3. Dette er en svært åpen oppgave hvor det meste av pensum kan 

brukes. Dette temaet er grundig diskutert i Madden og Goffmans bøker. I 

tillegg er Jackson, Haraway, Hastrup, Schramm og Scheper-Hughes sentrale 

artikler. For A og B besvarelser må kandidaten klare å anvende flere av disse 

på en måte som gir en grundig diskusjon av utfordringene vi står ovenfor, 

men også skisserer løsninger på dette. Her dukker Haraway (og Geertz) opp 

som sentrale og divergerende måter å håndtere denne utfordringen på. For 

en A besvarelse bør kandidaten også ha en diskusjon om etiske 

implikasjoner av feltarbeidets natur. Her er også Bourgois en naturlig tekst å 

trekke på. 


