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Informasjon / Information  

Oppgaven skal besvare ett av de oppgitte eksamensspørsmålene med 

utgangspunkt i pensum og godkjent feltøvelse. Den skriftlige rapporten fra 

feltøvelsen kan tillegges vekt og bli utslagsgivende for karakteren når 

oppgaven ligger mellom to karakterer. 

 

BOKMÅL: 

Les retningslinjene for denne hjemmeeksamenen.  

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk . 

Du må levere besvarelsen som en pdf-fil i Inspera innen annonsert frist. 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.  

Lykke til! 

 

ENGLISH: 

Please read the exam regulations before you start writing your exam paper.  

You may submit your response in Norwegian, Swedish, Danish or English. 

You must submit your paper as a pdf file in Inspera before the announced deadline.  

The exam results will be published in the StudentWeb no later than three weeks 

after the examination. 

Best of luck! 

 

 

 



 

Eksamensoppgaver / Assignments 

 

 

BOKMÅL 

Besvar én av følgende tre oppgaver: 

1. Etikk er en integrert del av et antropologisk feltarbeid. Drøft sentrale posisjoner på 

dette i pensum. Bruk eksempler og trekk på eget minifeltarbeid i diskusjonen. 

2. Kvalitativ metode impliserer ofte bruk av både deltagende observasjon, samtaler og 

intervju. Drøft hva dette betyr i forhold til datainnsamling og bruk eksempler fra eget 

minifeltarbeid.  

3. Diskuter hvordan objektivitet kan forstås i forhold til etnografisk feltarbeid. Bruk 

pensumslitteratur så vel som erfaringer fra eget minifeltarbeid i diskusjonen. 

 

ENGLISH 

Answer one of the following three questions: 

1. Ethics is an integral part of anthropological fieldwork. Discuss central positions on the 

topic as represented on the reading list. Use examples and your own mini-fieldwork in 

the discussion.  

2. Qualitative method often implies use of participant observation, conversations and 

interview. Discuss its significance in regards to data collection. Use examples from 

your own mini-fieldwork. 

3. Discuss how objectivity can be understood in relation to ethnographic fieldwork. Use 

texts from the reading list as well as experiences from your own mini-fieldwork in the 

discussion. 


