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Oppgave: 
 

Besvar én og bare én av følgende tre oppgaver: 

Oppgave 1: 

Ta utgangspunkt i teksten «Om: Ikke å være på nett». Formuler et forskningsspørsmål 
og skisser og begrunn med eksempler fra innlegget forskjeller og likheter i mulige 
analyseresultater ut ifra 

a) Grounded Theory og 
b) Posisjoneringsteori 

Drøft til slutt forskjeller og likheter i de vitenskapsteoretiske begrunnelsene for de to 
metodene. 

Oppgave 2: 

Ta utgangspunkt i teksten «Om: Ikke å være på nett». Formuler et forskningsspørsmål 
og skisser og begrunn med eksempler fra innlegget forskjeller og likheter i mulige 
analyseresultater ut ifra 

a) Hermeneutikk og 
b) Narrativ analyse  

Drøft til slutt forskjeller og likheter i de vitenskapsteoretiske begrunnelsene for de to 
metodene. 

Oppgave 3: 

Ta utgangspunkt i teksten «Om: Ikke å være på nett». Formuler et forskningsspørsmål 
og skisser og begrunn med eksempler fra innlegget forskjeller og likheter i mulige 
analyseresultater ut ifra 

c) Tematisk innholdsanalyse og 
d) Diskursiv analyse 

Drøft til slutt forskjeller og likheter i de vitenskapsteoretiske begrunnelsene for de to 
metodene. 
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Eksamenskrav: 
Faget er lagt opp med tanke på at studentene skal få grunnleggende ferdigheter i å kunne anvende 
de viktigste kvalitative metodene, som tematisk innholdsanalyse, Grounded Theory, narrativ 
analyse, diskursanalyse, posisjoneringsteori i tillegg til innsikt i intervjuet, aksjonsforskning, 
hermeneutikk og fenomenologi. De to sistnevnte er imidlertid presentert både som metodiske 
tilnærminger og som egne filosofiske retninger. Målsettingen har videre vært å få studentene til å 
reflektere over metodene med tanke på hvilken vitenskapelig kunnskapsproduksjon den enkelte 
av dem er i stand til å generere. Metodene er derfor mer enn tekniske øvelser, og snarere å forstå 
som ulike rammeverk for å generere ulike typer kunnskaper.  
 
 
Minstekrav for å bestå eksamen: 
Oppgave 1. Denne oppgaven krever at studenten er i stand til å vurdere hvordan Grounded 
Theory og posisjoneringsteori representerer to ulike rammeverk for kunnskapsproduksjon. 
Studenten må også formulere et forskningsspørsmål, kunne vise med eksempler fra analyser av 
den oppgitte teksten at de kunnskapene de ulike metodene genererer er forskjellige. Det er videre 
et krav at forskjellene gis en begrunnelse og at de ulike vitenskapsteoretiske begrunnelsene for de 
to analysemetodene drøftes med hensyn til likheter og forskjeller. 
Oppgave 2. Denne oppgaven krever at studenten er i stand til å vurdere hvordan hermeneutikk og 
narrativ analyse representerer to ulike rammeverk for kunnskapsproduksjon. Studenten må også 
formulere et forskningsspørsmål og kunne vise med eksempler fra analyser av den oppgitte 
teksten at de kunnskapene de ulike metodene genererer er forskjellige. Det er videre et krav at 
forskjellene gis en begrunnelse og at de ulike vitenskapsteoretiske begrunnelsene for de to 
analysemetodene drøftes med hensyn til likheter og forskjeller. 
Oppgave 3. Denne oppgaven krever at studenten er i stand til å vurdere hvordan tematisk 
innholdsanalyse og diskursiv analyse representerer to ulike rammeverk for kunnskapsproduksjon. 
Studenten må også kunne formulere et forskningsspørsmål og vise med eksempler fra analyser av 
den oppgitte teksten at de kunnskapene de ulike metodene genererer er forskjellige. Det er videre 
et krav at forskjellene gis en begrunnelse og at de ulike vitenskapsteoretiske begrunnelsene for de 
to analysemetodene drøftes med hensyn til likheter og forskjeller. 
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