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ME-110,	generell	informasjon

Emnekode:	ME-110
Emnenavn:	Praktisk	samfunnsforskning
Dato:	30.11.18
Varighet:	5	timer
	
Tillatte	hjelpemidler:
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Begge	delene	må	bestås	for	at	kandidaten	skal	bestå	eksamen.	
Del	1	teller	40	%	av	den	samlede	karakteren.
Del	2	teller	60	%	av	den	samlede	karakteren.
	
-------------------------------
	
Det	forekommer	av	og	til	spørsmål	om	bruk	av	eksamensbesvarelser	til	undervisnings-	og	læringsformål.
Universitetet	trenger	kandidatens	tillatelse	til		at	besvarelsen	kan	benyttes	til	dette.	Besvarelsen	vil	være
anonym.
Tillater	du	at	din	eksamensbesvarelse	blir	brukt	til	slikt	formål?
Velg	et	alternativ

	

Ja

Nei

Besvart.

1 ME-110,	del	1

Kortsvarsoppgave
	
Gjør	rede	for	4	av	5	oppgaver.
De	4	besvarte	oppgavene	teller	40	%	av	den	samlede	karakteren.
	
Gjør	rede	for	hva	som	menes	med:
a.	Empiri
b.	Spuriøs	årsakssammenheng
c.	Kvalitativt	forskningsintervju
d.	Positivistisk	vitenskapssyn
e.	Informert	samtykke
	

Skriv	ditt	svar	her...

Jeg	skal	i	denne	oppgaven	ta	for	meg	(b)	spuriøs	årsakssammenheng,	(c)

kvalitativt	forskningintervju,	(d)	positivistisk	vitenskapssyn	og	(e)

informert	samtykke.	

	

B)	Spuriøs	årsakssammenheng.	Jeg	vil	nå	gå	inn	på	hva	spuriøs

årsakssammenheng	er	både	gjennom	forklaring	og	eksempler,	for	så	å
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vise	hvordan	dette	er	annerledes	fra	kausalitet,	og	hvordan	det	henger

sammen	med	korrelasjon.	Til	slutt	vil	jeg	kort	gå	inn	på	hvorfor	dette	er

viktig	å	være	klar	over	forskjellen	i	samfunnsvitenskapen,	og	hvilke

konsekvenser	det	kan	ha	å	si	at	det	foreligger	kausalitet,	når	det	egentlig

foreligger	en	spuriøs	årsakssammenheng.	

Spuriøs	årsakssammenheng	vil	si	at	det	foreligger	en	bakenforliggende

variabel	som	er	grunnen	til	hvorfor	noe	korrelerer,	heller	enn	at	det

foreligger	kausalitet.	Best	forklart	er	det	ved	å	vise	et	eksempel,	som	at

hvis	vi	finner	ut	at	i	familier	hvor	det	spises	taco	i	helgen	gjør	også	barna

det	bedre	på	skolen.	Det	vil	si	at	tacospising	og	skoleprestasjoner

korrelerer,	men	vi	kan	ikke	si	at	det	foreligger	kausalitet.	Hadde	det

foreligget	kausalitet	kunne	vi	sagt	at	tacospising	fører	til	bedre

skoleprestasjoner	(eller	omvendt,	at	gode	skoleprestasjoner	fører	til

tacospising).	I	dette	eksempelet	handler	det	nok	om	en	spuriøs

årsakssammenheng,	altså	en	bakenforliggende	årsak	som	både	påvirker

tacospising	og	skoleprestasjoner.	Dette	kan	for	eksempel	være	at	familien

har	gode	rutiner	som	både	påvirker	at	de	har	en	fast	kveld	med	taco,	og

at	rutinene	påvirker	skolearbeidet	til	barna.	En	annen	spuriøs

årsakssammenheng	kan	være	at	foreldrene	følger	opp	barna	tett,	som

gjør	at	de	spiser	middag	sammen	i	helgen,	men	også	at	barna	får	hjelp

med	lekser.	

Å	være	bevisst	på	at	det	kan	foreligge	spuriøs	årsakssammenheng	er

viktig	i	samfunnsvitenskapen,	fordi	vi	fort	kan	tolke	våre	data	feil	og

komme	med	en	teori	om	at	det	foreligger	kausalitet	(at	A	fører	til	B),

mens	det	i	virkeligheten	kun	er	to	variabler	som	korrerer	samtidig	(A	og

B	skjer	samtidig).	Når	forskning	blir	presentert	som	kausalitet,	mens	det

egentlig	foreligger	spuriøsitet	kan	bidra	til	å	skape	en	feil

virkelighetspresentasjon,	og	å	oppretteholde/skape	fordommer	i	et

samfunn.	Dette	spesielt	når	det	forsker	på	allerede	stigmatiserte	grupper,

som	for	eksempel	unge	mødre	og	NAV	stønader,	eller	mørkhudede	og

kriminalitet.	Om	variablene	korrelerer	kan	det	være	fort	gjort	å	tenke	at

det	foreligger	kausalitet	selv	om	det	egentlig	dreier	seg	om	spuriøs

årsakssammenheng	(en	tredje,	forklarende	variabel).	Her	er	det	også

viktig	å	skille	mellom	kausalitet	og	determinisme.	Determinisme	vil	si	at
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A	alltid	fører	til	B,	det	er	en	naturlov	og	noe	som	ikke	kan	endres	(som	at

vann	alltid	koker	ved	en	viss	tempratur).	Dette	er	nærmest	ikke-

eksisterende	i	samfunnsvitenskapen	når	det	forskes	på	samfunn	og

mennesker.	

Å	finne	ut	om	det	foreligger	kausalitet	eller	spuriøs	årsakssammenheng

kan	være	en	ganske	krevende	prosess,	og	krever	ytterligere	forskning	for

å	finne	mer	empiri	enn	hva	man	sitter	med	når	det	kun	foreligger

korrelasjon.	Den	mest	effektive	måten	å	utforske	dette	på	er	gjennom	et

eksperiment,	altså	gjennom	en	kvantitativ	metode.	Likevel	er	det	slik	at	å

eksperimentere	på	mennesker	er	noe	komplisert	i	samfunnsvitenskapet,

både	på	grunn	av	den	etiske	dimensjonen	av	forskning,	men	også	fordi

noen	temaer	og	problemstillinger	er	svært	vanskelig	å	eksperimentere

med	fordi	mennesker	er	forskjellige	og	det	spiller	inn	veldig	mange

variabler	som	er	med	på	å	påvirke	våre	valg.	Hvis	vi	forsker	på	temaet

mørkhudede	og	kriminalitet	vil	ikke	hver	eneste	mørkhudede	person

opptre	likt,	ha	samme	tankesett,	like	verdier	og	befinne	seg	i	samme

miljø,	og	disse	faktorene	er	viktige	forklaringer	på	hvorfor	noen	opptrer

og	velger	som	de	gjør.	Nettopp	fordi	at	befolkningssammensettingen	er

såpass	hetrogen	er	det	vanskelig	å	påse	kausalitet	for	en	gruppe	(selv	om

det	vil	være	mulig	å	påse	for	enkeltindivder).	

	

C)	Kvalitativt	forskningsintervju.	Jeg	vil	i	denne	oppgaven	gå	inn	på

hva	som	kjennetegner	et	kvalitativt	forskningintervju,	kort	om

vitenskapssyn	og	dets	betydning	for	intervjuet,	formene	for	et	slikt

intervju	og	avslutningsvis	gå	inn	på	forskerens	rolle	i	et	slikt	intervju.	

Det	kvalitative	forskningsintervjuet	er	en	metode	innenfor	kvalitativ

forskning.	Her	vektlegges	informantenes	beskrivelser	og	meninger,	og

kunnskapen	oppstår	i	møte	mellom	forsker	og	informant.	Et

forskningsintervju	skiller	seg	fra	en	hverdagslig	samtale	med	at	forskeren

har	bestemte	tema	og/eller	spørsmål	som	han	ønsker	svar	på,	og

informantens	oppgave	er	å	besvare	eller	gi	informasjon.	Samtalen	er	også

ofte	strukturelt	satt	opp	og	planlagt.	
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Kvalitativ	forskning	i	seg	selv,	og	spesielt	intervjuet	har	typisk	et

humanistisk	vitenskapssyn,	og	tydelige	trekk	fra	hermeneutikken.	Det	vil

si	at	forskeren	går	inn	i	informantens	livsverden	og	deres	meninger	og

tanker	blir	empirien	for	forskningen.	Dette	i	motsetning	til	positivistisk

vitenskapssyn	hvor	det	blir	lagt	vekt	på	at	vitenskap	skal	være	objektiv	og

kunne	måles.	For	å	gjennomføre	et	kvalitativt	forskningsintervju	og	å

kunne	hente	data	ut	fra	dette	må	man	legge	til	grunn	at	informanten	har

en	subjektiv	virkelighetsforståelse,	en	fri	vilje	og	at	den	sosial	konstruerte

virkeligheten	gjør	at	ikke	alle	informanter	svarer	eller	tolker	spørsmålene

likt.	Det	vil	si	at	den	kulturen,	tiden	og	de	relasjonene	informantene	lever

i	har	en	stor	betydning	for	hvilket	datamaterialet	vi	fremskaffer.	I

motsetning	til	det	positivistiske	vitenskapssynet	er	i	det	humanistiske

vitenskapssynet	er	informantenes	egne	tolkninger	og	opplevelser	definert

som	empiri.	Forskeren	er	også	refleksiv	her,	som	vil	si	at	forskeren	er

klar	over	at	ens	egne	meninger	og	virkelighetsforståelse	er	med	på	å

påvirke	datamaterialet,	og	omvendt.	Denne	delen	blir	ofte	omtalt	under

dataanalyseprosessen	av	forskningsarbeidet,	hvor	forskeren	ser	seg	selv

sammen	med	empirien	man	har	fremskaffet.	At	det	ikke	er	et	idealistisk

mål	at	forskeren	skal	forholde	seg	objetktiv,	gjør	at	forskningen	ikke

lenger	blir	absolutt	verdifri,	men	i	et	humanistisk	vitenskapssyn	vil	ikke

forskeren	som	objektiv	være	et	realistisk	mål	(i	motsetning	til

positivitstisk	vitenskapssyn).	Det	at	forskningsintervjuer	baserer	seg

(ofte)	på	hermeneutikken	gjør	at	kunnskapen	man	er	ute	etter	ikke

nødvendigvis	er	fakta	og	tall,	men	heller	tolkninger,	opplevelser	og

følelser.	Slik	informasjon	er	derfor	ikke	generaliserende,	men	kan	være

overførbar.	Synet	på	kunnskap	og	vitenskap	er	viktig	når	vi	snakker	om

et	kvantiativt	intervju	fordi	det	forklarer	hva	slags	kunnskap	man	søker

gjennom	en	slik	metode.	

	

Det	eksisterer	flere	former	for	kvalitativt	forskningsintervju:

-	Strukturert	intervju:	En	intervjuform	hvor	forskeren	har	med	seg

spørsmål	som	han	ønsker	svar	på.	Denne	metoden	fungerer	veldig	godt

for	å	sammenlikne	forskjellige	svar	fra	informantene.	Denne

intervjuformen	kan	være	litt	stiv,	da	det	er	svært	begrenset	hvor	langt
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man	går	utenfor	spørsmålene.	Den	negative	siden	med	intervjuet	er	at

man	kan	gå	glipp	av	informasjon	man	ikke	vet	at	man	går	glipp	av,	fordi

informanten	ikke	selv	bestemmer	hva	han	vil	gå	inn	på.

-	Semi-strukturert	intervju:	En	intervjuform	som	man	kan	si	ligger

mellom	strukturert	intervju	og	åpent	intervju.	I	et	slikt	intervju	har

forskeren	med	seg	en	intervjuguide	med	noen	spørsmål	og/eller	temaer,

men	er	i	langt	mindre	knyttet	til	denne	guiden.	Det	vil	si	at	informanten

får	mulighet	til	å	snakke	mer	fritt	og	det	åpnes	for	å	gå	inn	på	temaer

rundt	problemstillingen	som	forskeren	ikke	hadde	tenkt	seg	ut	på

forhånd.	

-	Åpent	intervju:	I	et	slikt	intervju	brukes	det	minimalt	med	spørsmål,

men	man	forholder	seg	innenfor	temaet.	Det	vil	si	at	forskeren	ofte	kun

bruker	stikkord	for	hva	man	vil	komme	inn	på,	men	overlater	resten	til

hva	informanten	føler	at	er	det	essensielle	å	snakke	om.	Et	slikt	intervju

krever	at	forskeren	får	tak	i	informasjonen	og	kommer	med	gode

oppfølgingsspørsmål,	og	at	forskeren	er	dyktig	til	å	få	en	god	gli	i

samtalen	slik	at	det	føles	naturlig	og	man	ikke	blir	sittende	fast.	

-	Fokusgruppe:	Denne	formen	går	ut	på	at	man	samler	en	gruppe	og

inviterer	til	en	gruppediskusjon	rundt	spørsmål	og/	eller	tema.	I	denne

metoden	kan	diskusjonen	i	seg	selv	være	en	viktig	kilde	til	informasjon,

hvor	deltakerne	får	diskutere	sine	tanker	og	meninger	med	hverandre.

Fokusgrupper	egner	seg	godt	for	temaer	som	ikke	er	veldig	personlig

(som	for	eksempel	overgrep),	men	heller	temaer	som	er	naturlige	å

snakke	om	i	grupper	(som	studievalg).	

Andre	metoder	som	kan	bli	brukt	er	livshistorie,	hvor	forskeren	får

informanten	til	å	beskrive	en	dag	fra	start	til	slutt	og	spør	spørsmål

underveis,	eller	bildeintervju	hvor	informanten	enten	beskriver	hva	de

ser	på	et	bilde	eller	får	ta	bilder	av	sin	egen	hverdag	som	de	diskuterer

sammen	med	forskeren.	Disse	to	metodene	egner	seg	godt	for	å	for

eksempel	intervju	barn,	fordi	de	går	inn	i	barnets	verden	og	lar	barnet	få

forklare	selv	uten	å	stille	spørsmål.	

	

Hvilken	intervjuform	man	velger	avhenger	av	problemstillingen	man	har
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satt	seg.	Ofte	er	det	vanlig	å	kombinere	etnografi	(observasjonsstudier)

med	intervjuer,	for	å	både	observere	miljøet	og	samspillet,	men	også	søke

informasjon	fra	informantene	selv.	Det	er	vanlig	å	ta	opp	intervjuene	på

bånd	for	å	senere	transkribiere	det	over	til	lesbart	data.	Hva	som	blir

transkribiert	avehenger	av	hva	man	ønsker	å	hente	ut	av	samtalen.	

Et	viktig	begrep	i	kvalitaitve	intervjuer	er	intervjuguide.	En	slik	guide

skal	være	med	på	å	styre	samtalen	dit	hvor	forskerne	vil.	I	en	samtale	om

temaer	som	informantene	ofte	har	mange	meninger	og	tanker	om	er	det

fort	gjort	at	samtalen	kan	skli	utenfor	temaet,	og	derfor	er	en

intervjuguide	et	godt	hjelpemiddel	for	å	få	samtalen	inn	på	riktig	plass.

Innledning	er	en	viktig	del	av	et	forskningsintervju.	Her	skal	man	både

informere	om	studien	og	gjerne	om	det	informerte	samtykke.	Det	å	gå

understreke	taushetsplikt	og	at	informanten	forblir	anonym	gjør	at

informanten	blir	betrygget	på	at	informasjonen	ikke	spres.	I

innledningsfasen	varmer	man	også	opp	litt,	for	å	skape	en	trygghet	og

bygge	tillit	slik	at	man	ikke	hopper	rett	på	vanskelige	temaer.	Hvor	lenge

denne	fasen	varer	avhenger	av	tematikken.	I	enden	av	et	intervju	er	det

også	viktig	å	avslutte.	Igjen	er	det	viktig	å	understreke	hva	dataene	blir

brukt	til,	og	å	vise	takknemlighet	for	at	informanten	har	valgt	å	dele.

Dette	er	både	med	på	å	ivareta	deltakerne	(god	forskningsetikk),	men

også	å	gi	deltakerene	praksis	informasjon	slik	at	de	vet	hvordan	de	skal

forholde	seg	til	sin	deltakelse	i	ettertid.	

Forskerens	rolle	i	en	slik	forskningsprosess	kan	fort	bli	komblisert	om

man	forsker	på	sårbare	grupper,	eller	sårbar	problematikk.	Forskeren	må

her	være	varsom	med	å	trå	inn	i	en	terapautisk	rolle	når	informanten

forteller.	I	noen	situasjoner	er	informasjonen	forskeren	får	av	den	type	at

informanten	ikke	har	snakket	med	mange	om	dette	tidlgiere,	og	kan	søke

hjelp	og	rådføring	av	forskeren.	Nettopp	fordi	at	forskeren	ikke	skal	gå

inn	i	en	terapautisk	rolle	kan	dette	fort	bli	en	vanskelig	situasjon.	Dette	er

en	av	grunnene	til	at	kvalitativt	forskningsintervju	kan	være	en	krevende

prosess	som	må	øves	på.	

	

D)	Positivistisk	vitenskapssyn.	Jeg	skal	nå	gå	inn	på	det



ME-110	1	Praktisk	samfunnsforskning Candidate	4739

8/24

positivistiske	synet	på	vitenskap	og	hvordan	forskningen	skal

gjennomføres.	Videre	vil	jeg	sette	det	opp	mot	det	humanistiske

vitenskapssynet	i	samfunnsvitenskap	for	å	belyse	hvordan	perspektivene

både	kan	gi	god	innsikt,	men	også	har	sine	begrensninger.	Til	slutt	vil	jeg

forsøke	å	vise	hvordan	perspektivet	har	utviklet	seg	til	hva	det	er	i	dag.	

	

Det	positivistiske	vitenskapssynet	stammer	fra	naturvitenskapen.

Vitenskap	blir	definert	som	noe	objektivt	som	kan	måles,	og	dette	synes

kan	vi	da	si	at	er	mest	relevant	for	kvantitative	studier.	

Ved	et	positivistisk	vitenskapssyn	er	idealet	at	forskeren	skal	være

objektiv,	og	forskningen	skal	være	verdifri.	Ordet	verdifri	stammer	fra

Max	Weber	sine	tanker	om	at	forskningen	ikke	skal	påvirkes	av	religion,

politikk	eller	meninger,	men	være	fri	og	komme	fra	målbare	fakta	og

objektiv	kunnskap.	I	samfunnsvitenskapen	kan	man	si	at	et	positivistisk

vitenskapssyn	gjør	forskningen	heller	komplisert.	Nå	i	dag	er	det	ikke	slik

at	forskere	nødvendigvis	føler	de	må	høre	til	et	spesielt	perspektiv	på

vitenskap	(som	det	positivistiske,	det	humanistiske	eller	kritiske

vitenskapssynet),	men	sporene	av	retningene	er	fremdeles	å	finne.

Innenfor	andre	fag	som	fysikk	eller	matematikk	opererer	man	som	oftest

med	målbare	variabler,	og	i	følge	det	positivistiske	vitenskapssynet	er	det

denne	type	informasjon	som	blir	regnet	som	vitenskap	-	ikke	tolkninger,

meninger	og	holdninger.	Dette	er	en	sterk	motsetning	til	det

humanistiske	perspektivet,	som	kom	som	en	reaksjon	på	at	det

positivistiske	vitenskapssynet	innenfor	samfunnsvitenskapen	ikke	la	vekt

på	det	menneskelige	i	forskningen.	

Som	med	det	meste	i	samfunnsvitenskapen	og	humaniora	er	det

problemstillingen	som	avgjør	hvilket	perspektiv	og	hvilken	metode	som

er	mest	egnet.	Om	man	ønsker	å	finne	ut	av	hvordan	flyktninger	opplever

overgangen	fra	Syria	til	Norge	kan	svarene	man	får	gjennom	å	kun

forholde	seg	til	objektiv	fakta	og	tall	være	mangelsfull.	Likevel	er	disse

tallene	også	viktige	for	å	forstå	omfanget.	På	en	måte	kan	man	da	si	at	det

positivistike	vitenskapssynet	har	som	utgangspunkt	å	finne	den

vitenskapen	som	er	målbar,	og	dermed	finne	ut	av	omfanget	av	noe,
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mens	det	humanistiske	perspektivet	heller	ønsker	å	tillegge	opplevelser

og	det	menneskelig	en	status	som	vitenskap	og	empiri.	

	

Det	positivistiske	vitenskapssynet	stammer	fra	den	tiden	hvor	forskning

og	eksperimenter	var	vanlig	å	foreta	seg	i	labratorier	og	akademia.	Den

empirien	man	klarte	å	uthente	her	var	målbar	og	objektiv,	og	kunne

testes	for	så	å	vise	samme	resultatet.	I	dag	er	samfunnet	og	vår	holdning

til	for	eksempel	eksperimenter	med	mennesker	annerledes,	noe	som

skaper	en	annen	kultur	for	forskning.	Vi	har	i	langt	større	grad	åpnet	for

at	menneskelige	opplevelser	også	kan	(og	skal)	forskes	på,	og	at	ved	å

kun	forholde	oss	til	målbare	dataer	vil	innsikten	i	tematikk	bli	begrenset.	

	

e)	Informert	samtykke	I	denne	oppgaven	kommer	jeg	først	til	å	gå

veldig	kort	igjen	historien	til	forskningsetikken,	med	forkus	på	NESH	for

å	vise	hvordan	forskningen	har	utviklet	seg	frem	til	det	informerte

samtykke	og	hvorfor	det	er	viktig.	Jeg	vil	her	bemerke	at	jeg	ikke

kommer	til	å	gå	dypt	inn	i	noen	av	de	andre	retningslinjene,	fordi	det	vil

være	utenfor	oppgaven.	Likevel	føler	jeg	at	det	er	en	svært	viktig	del	å

belyse	når	jeg	skal	gjøre	rede	for	det	informerte	samtykke.	Jeg	vil	så	gjøre

rede	for	hva	det	informerte	samtykke	faktisk	er	og	hvilke	funksjoner	det

har.	

	

For	å	forstå	informerte	samtykke	velger	jeg	først	å	gå	litt	tilbake	i

historien	om	forskningsetikken.	Etter	andre	verdenskrig	og

Nürnbergsprosessen	hvor	det	ble	utført	eksperimenter	på	menensker

uten	deres	samtykke	(gjerne	inhumane	eksperimenter),	ble	det	tydelig	at

det	må	foreligge	noen	etiske	retningslinjer	for	forskningen.	Dette	har

videre	utviket	seg,	og	i	dag	har	vi	den	Nasjonale	forskningsetiske	komité

for	samfunnsvitenskap	og	humaniora	(NESH)	som	ble	opprettet	på	90-

tallet,	og	sist	revidert	i	2016.	Denne	komiteen	er	ikke	en	dømmende

instans,	men	gir	retningslinjer	og	råd	i	en	forskningsprosess.	NESH	har

utarbeidet	47	retningslinjer	for	forskningetikk	som	omhandler:

-	Normer	for	god	vitenskapelig	forskningspraksis
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-	Normer	for	regulering	av	forskningssamfunnet

-	Forpliktelse	overfor	informantene

-	Relasjon	med	samfunnet.

Det	er	under	forpliktelse	overfor	informantene	at	det	informerte

samtykke	gjør	seg	gjeldende.	Denne	delen	er	basert	på	Immanual	Kant

sitt	kategoriske	imperativ	som	sier:

-	Du	skal	opptre	slik	at	dine	handlinger	skal	kunne	bli	en	allmenn	lov.

-	Mennesket	skal	ikke	aldri	brukes	som	et	middel,	men	som	et	mål	i	seg

selv.

Dette	handler	om	mennesketlivets	ukrenkelighet,	og	hvordan	vi	skal

opptre	ovenfor	informantene.		

	

En	annen	viktig	del	av	forskningsetikken	som	opplyses	om	i	det

informerte	samtykke	er	å	fortelle	om	hvordan	dataene	blir	lagret.	Om	vi

innhenter	personopplysninger	(alt	som	kan	spores	tilbake	til	en	person)

skal	dette	søkes	om	gjennom	Norsk	Senter	for	Datalagring	(NSD).

	

Informert	samtykke	er	selve	hjørnesteinen	i	forskningsetikken.	Det	går	ut

på	at	informantene	(eller	deltakerne	i	et	studie)	skal	samtykke	til	å	være

med	i	forskningen.	Informert	samtykke	blir	også	kalt	fritt	informert

samtykke,	som	vil	si	at	samtykke	ikke	skal	fremkomme	under	tvang	eller

andre	omstendigheter	som	gjør	at	man	kan	legge	tvil	om	informanten

egentlig	ønsker	å	delta.	Et	fritt	informert	samtykke	skal	kunne	trekkes,	og

da	skal	alle	dataene	som	er	innhentet	bli	slettet.	

	

Et	fritt	informert	samtykke	skal	inneholde	informasjon	om	hva	som

forskes	på	(NB,	trenger	ikke	å	gå	veldig	i	dybden,	men	informanten	skal

ha	informasjon	om	hva	forskningsprosjektet	dreier	seg	om),	hvilken

informasjon	man	er	ute	etter,	hvordan	dataene	lagres	og	konsekvenser

for	informanten	av	å	være	med	i	forskningsprosjektet.	

	

Et	informert	samtykke	har	to	funksjoner	i	samfunnsvitenskapen.	For	det

første	handler	det	om	å	opprettholde	det	etiske	ansvaret	vi	har	overfor
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våre	informanter,	altså	opptre	i	samsvar	med	NESH	sine	retningslinjer.

For	det	andre	gir	det	informerte	samtykke	informanten	en	stor	trygghet	i

hva	han/hun	faktisk	er	med	på,	og	kan	være	med	på	å	bygge	en	tillit	slik

at	informanten	føler	seg	komfortabel	til	å	gi	den	informasjonen	vi	er	ute

etter.	Det	vil	si	at	når	informanten	er	trygg	til	at	han/hun	blir

anonymisert,	at	dataene	blir	lagret	trygt	og	ikke	misbrukt	og	at	forskeren

har	taushetsplikt	så	vil	det	kunne	være	med	på	at	informanten	faktisk	gir

reell	informasjon,	heller	enn	å	sminke	den	eller	justere	fordi	han/hun	er

usikker	på	hva	denne	informasjonen	skal	brukes	til,	og	hvem	som	får

tilgang	på	den.

	

Et	fritt	informert	samtykke	kan	både	være	muntlig	og	skriftlig,	og	kan	gis

av	personer	over	15	år.	Hvis	man	forsker	på	barn	skal	foreldrene	gi

samtykke,	selv	om	barn	ned	til	10	år	skal	ha	rett	til	å	gi	sin	mening	om	de

ønsker	å	delta	eller	ikke.	Sårbare	grupper	vil	si	grupper	som	av	ulike

omstendigheter	kan	være	i	redusert	stand	til	å	gi	et	slikt	samtykke,	skal

tas	ekstra	hensyn	til.	Det	vil	ikke	si	at	det	er	umulig	å	forske	på	disse

gruppene,	men	man	skal	være	klar	og	bevisst	på	at	det	kan	være

situasjoner	hvor	de	ikke	kan	gi	et	slikt	samtykke	på	lik	linje	med	andre

mennesker.	

	

Selv	om	det	informerte	samtykke	blir	sett	på	som	hjørnesteinen	i

forskningsetikken	er	det	spesielt	i	en	kvalitativ	metode	at	vi	bryter	denne,

nemlig	skjult	observasjon.	Skjult	observasjon	vil	si	at	man	observerer	et

miljø	uten	å	informere	om	at	man	forsker.	Dette	er	et	av	de	etiske

dilemmaene	i	forskningsetikken.	På	den	ene	siden	kan	det	argumenteres

for	at	det	er	uredelig	forskning	når	informantene	ikke	er	klar	over	at	de

er	informanter	og	at	den	informasjonen	de	gir	blir	brukt	i	forskning,	noe

som	blir	et	brudd	på	de	etiske	retningslinjene.	På	den	andre	siden

oppnår	man	en	situasjon	med	minimal	forskningseffekt,	som	vil	si	at

miljøet	ikke	"endrer	seg"	fordi	det	er	en	forsker	tilstede.	Denne

forskningseffekten	kan	ha	en	stor	effekt	på	dataene	man	får	i

forskningsprosjektet.	Jeg	nevner	denne	delen	for	å	belyse	at

forskningsetikken	ikke	er	helt	svart/hvitt,	og	for	å	vise	at	de
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forskningsetiske	dilemmaene	ofte	går	ut	på	om	man	skal	bryte	med

forskningsetikken	for	å	få	et	godt	datamaterialet	som	vil	ha	stor

samfunnsnytte,	eller	om	man	skal	forplikte	seg	til	den	etiske	kodeksen,

men	da	på	(mulig)	bekostning	av	datamaterialet.	

	
	

Besvart.

2 ME-110,	del	2

Langsvaroppgave
	
Deloppgave	2	teller	60	%	av	den	samlede	karakteren
	
Tenk	deg	at	du	skal	gjøre	en	studie	av	ungdoms	medievaner.	i)	Beskriv	gangen	i	forskningsprosjektet	ii)
formuler	en	problemstilling,	og	iii)	gjør	rede	for	og	begrunn	hvilken	type	metodologisk	tilnærming	du	vil	bruke.
Ser	du	for	deg	noen	etiske	utfordringer	ved	studien	du	vil	gjøre?
	
Skriv	ditt	svar	her...

I	denne	oppgaven	skal	jeg	ta	for	meg	en	studie	av	ungdoms	medievaner.

Før	jeg	går	inn	på	selve	oppgaven	vil	jeg	kort	presentere	Ole	Riis	sin

modell	for	forskningsgangen,	og	presisere	mitt	vitenskapssyn.	Dette

gjøres	for	å	skape	en	struktur	i	oppgaven,	og	for	at	leser	skal	kunne	ha

innsikt	i	mitt	perspektiv	på	kunnskap,	og	hva	jeg	vektelegger	av	empiri	i

min	studie.	Deretter	velger	jeg	å	bruke	modellen	som	er	presentert	til	å

gå	dypere	igjennom	hver	enkelt	av	fasene	knyttet	opp	til

problemstillingen.	Jeg	presenterer	modellen	i	sin	helhet	først	for	å	skape

oversikt	over	hvordan	oppgaven	er	bygd	opp.	Modellen	er

gjennomgående	i	hele	oppgaven,	og	det	er	gjennom	denne	at	jeg	kommer

til	å	besvare	i,	ii	(fra	tema	til	problemstilling)	og	iii	(valg	av	metodisk

tilnærming).	Avsluttende	vil	jeg	drøfte	de	etiske	utfordringene	jeg	ser	ved

studien.	

	

Jeg	har	valgt	å	ta	utgangspunkt	i	Ole	Riis	sin	forskningsmodell	som

beskriver	gangen	i	forskningsprosessen	slik:

1.	Spørsmål	-	Å	gå	fra	tema	til	problemstilling.	

2.	Forskningsdesign	-	Å	velge	metode	for	å	besvare	problemstillingen.

3.	Utvalg	-	Velge	informanter.
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4.	Datainnsamling	-	Å	samle	inn	datamaterialet	gjennom	metoden	man

har	valgt.

5.	Dataanalyse	-	Analyse	av	datamaterialet	for	å	bygge	bro	mellom	empiri

og	teori.

6.	Vurdering	-	Vurdere	forskningen	opp	mot	reliabilitet	og	validitet,	samt

se	sin	egen	rolle	som	forsker.

7.	Konklusjon/	avslutning	-	Avslutte,	eventuell	ny	forskning.	

	

Dette	er	et	oppsett	for	en	studie	av	ungdoms	medievaner.	Jeg	ønsker

først	å	presisere	at	jeg	som	forsker	innehar	et	noe	humanistisk

vitenskapssyn,	og	dermed	vektlegger	individers	følelser,	tanker	og

virkelighetsoppfatning	som	empiri.	Med	dette	mener	jeg	at	jeg	her

kommer	til	å	ta	utgangspunkt	i	ungdommenes	egen	livsverden	som	sosial

konstruert,	og	se	meg	som	forsker	som	et	viktig	bidrag	til

forskningen.	Jeg	ønsker	å	presisere	dette	fordi	at	jeg	er	klar	over	at	dette

perspektivet	på	vitenskap	er	med	på	å	påvirke	min	forskning,	og	hva	jeg

søker	av	datamateriale.

	

1.	Fra	tema	til	problemstilling	(ii)

Dette	er	den	første	fasen	av	forskningsprosessen.	Jeg	vet	at	jeg	vil	forske

på	ungdoms	medievaner,	men	jeg	har	enda	ikke	bestemt	meg	en

problemstilling.	Denne	fasen	handler	om	å	spisse	temaet	slik	at	det	kan

settes	opp	som	et	spørsmål	som	jeg	kan	finne	svar	på.	Temaet	her	er

ungdoms	medievaner.

Først	og	fremst	kommer	jeg	til	å	gå	igjennom	litteratur	på	temaet.	Jeg	vil

merke	at	jeg	ikke	i	denne	fasen	gjør	noen	dokumentanalyse,	men	en

litteraturstudie	eller	gjennomgang,	som	vil	si	at	jeg	leser	tidligere

forskning,	artikler	og	bøker	som	omhandler	problemstillingen	for	å	finne

en	spennende	og	aktuell	problemstilling	som	er	relevant	for

samfunnsdebatten.	Dette	gir	meg	god	innsikt	i	hva	som	allerede	er

forsket	på,	og	hvor	det	mangler	forskning.	Det	vil	ikke	være	produktivt	å

forske	på	en	problemstilling	hvor	det	allerede	finnes	god	og	forklarende

forskningsresultater.	
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For	å	skape	en	problemstilling	velger	jeg	å	dele	opp	temaet	jeg	skal

forske	på,	ungdomm	og	medievaner.	Jeg	velger	først	å	se	på	begrepet

ungdom.	Hva	er	en	ungdom?	Hva	er	typisk	for	ungdommen?	Hvor	finner

jeg	ungdommer?	Det	jeg	kommer	frem	til	da	er	at	ungdom	er	en

mellomfase	mellom	barn	og	voksen,	de	har	ofte	mye	kontakt	med	venner,

og	de	befinner	seg	som	regel	på	en	skole.	Dette	knytter	jeg	da	til

medievaner.	Hva	er	medievane?	Hvordan	bruker	ungdommen	medier?

Hvordan	påvirker	det	miljøet	ungdommen	befinner	seg	i?	Dermed	blir

jeg	sittende	igjen	med	at	medievaner	er	hvor	lang	tid	ungdommen	bruker

på	medier,	hvordan	de	bruker	det	knytter	jeg	til	hvilke	medier	det	er

ungdommen	benytter	seg	av	(sosiale	medier,	telefon,	Tv,	etc).	Til	slutt

knytter	jeg	dette	opp	til	miljøet	ungdommen	befinner	seg	i,	og	spør	da

hvordan	mediene	påvirker	skolehverdagen.	Dermed	velger	jeg	å

formulere	problemstillingen	min	som	"Hvordan	påvirker	ungdommens

medievaner	skolehverdagen?".	Jeg	velger	å	bruke	uttrykket

skolehverdagen	fordi	det	omfatter	både	det	sosiale	aspektet	av	skolen,

men	også	det	faglige	og	skoleprestasjonene.	Problemstillingen	min	er

avgrenset	og	mulig	å	forske	på.	Jeg	ønsker	å	finne	ut	om	medievanene

har	en	påvirkning	på	karakterene	og	på	det	sosiale	samspillet.	Gjennom	å

bruke	spørsmålet	"hvordan"	har	jeg	allerede	laget	meg	en	hypotese	om	at

mediene	faktisk	har	en	påvirkning	på	skolehverdagen,	og	jeg	ønsker	å

finne	ut	av	om	det	er	realiteten	og	isåfall	hvordan	(på	godt	og	vondt).	I

tillegg	til	problemstillingen	lager	jeg	meg	noen	forskerspørsmål	som	jeg

bruker	for	å	senere	utvikle	design	for	forskningsmetoden.	Disse

spørsmålene	vil	være	gjennomgående	for	temaene,	og	fungere	som	en

slags	underkategori	for	hva	jeg	velger	å	legge	fokus	på.	

	

	

2.	Design	(iii)

I	denne	fasen	skal	jeg	velge	hvilken	metode	jeg	ønsker	å	ta	i	bruk	for	å	få

svar	på	problemstillingen	jeg	har	satt.	Jeg	vil	her	prøve	å	se	fordelene	og

ulempene	med	de	forskjellige	metodene	i	forhold	til	problemstillingen

jeg	har	satt,	for	så	å	velge	den	jeg	føler	at	kan	gi	best	svar	på	det	jeg

ønsker.	Her	kan	jeg	stille	meg	spørsmålet	om	jeg	ønsker	svar	i	form	av
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tall	og	statistikk,	eller	om	jeg	ønsker	dybde	og	innsikt.

Den	kvantitative	metoden	gir	meg	svar	på	hvor	mye,	og	i	forhold	til

hva.	Her	kan	jeg	for	eksempel	finne	ut	av	hvor	mye	tid	en	elev	bruker	på

medier	korrelerer	med	mange	venner,	altså	om	der	det	forekommer	mye

tid	på	sosiale	medier	forekommer	det	også	stor	vennegruppe.	Dette	er

spørsmål	jeg	vil	få	svar	på	gjennom	en	kvantitativ	metode.	I	denen

problemstillingen	ville	jeg	ha	brukt	surveyundersøkelser,	altså

spørreundersøkelser,	i	tillegg	til	registerdata.	Det	vil	si	at	jeg	bruker

allerede	eksisterende	datamateriale,	som	jeg	setter	opp	mot	mine	egne

spørsmål	for	å	lage	et	bilde	som	vil	være	generaliserende	for

populasjonen.	Jeg	ville	ha	brukt	ulike	kontrollvariabler	sammen

med	avhengige	variabel	og	den	uavhengig	variabel	for	å	danne	et	bilde	av

hva	det	er	som	påvirker	hva.	Mens	beskrivende	statistikk	vil	kunne	gi

meg	svar	på	om	mye	tid	på	sosiale	medier	påvirker	skolehverdagen

positivt	eller	negativt	gjennom	at	vi	kan	sammenlikne	antall	timer	og

trivsel,	vil	dette	sammen	med	kontrollvariabler	satt	inn	i	en

regresjonsanalyse	vist	meg	hvilke	faktorer	det	er	som	spiller	inn.	Det	kan

vise	meg	hva	som	påvirker	skolehverdagen	positivt	og	negativt	gjennom	å

bruke	Pearson	R,	hvor	da	tallet	hadde	vært	plassert	en	plass	mellom	-1	og

1	(avehengig	av	hvor	mye	vi	ser	det	påvirker).	

Andre	forskningsmetoder	jeg	kan	velge	å	bruke	ved	kvantitativ	forskning

er	eksperiment.	Hvis	jeg	skulle	gått	for	et	eksperiment	ville	jeg	først	ha

gjennomført	en	studie	hvor	jeg	deler	opp	tilfeldig	i	gruppe	A	og	B	(hvor	B

er	kontrollgruppe)	og	funnet	gjennomsnittskarakteren,	for	så	å	ha	sterke

restriksjoner	på	mediebruk	for	gruppe	A	i	en	periode	for	å	se	om	dette

har	noen	effekt	på	karakterene	sammenliknet	med	kontrollgruppe	(B).

Dette	er	likevel	et	svært	vanskelig	og	ressurskrevende	ekseperiment	å	få

gjennomføre.

Det	praktiske	problemet	med	denne	metoden	er	at	det	krever	veldig	mye

forarbeid.	Jeg	må	være	sikker	på	at	spørsmålene	er	gode,	relevante	og

forståelige	når	jeg	sender	ut	spørreundersøkelsene.	Dette	kan	by	på

problemer	som	jeg	ikke	ser	før	jeg	får	de	tilbake.	Det	kan	for	eksempel

gjelde	begrepsbruk.	Hvis	jeg	for	eksempel	hadde	hatt	et	spørsmål	som

var	"Bruker	du	mye	tid	på	sosiale	medier?"	vil	begrepet	"mye"	kunne	bli
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problematisk	fordi	min	definisjon	av	mye	kan	være	annerledes	enn

respondenten	sin	definisjon.	Et	annet	problem	med	undersøkelsen	er	at

jeg	må	ha	veldig	gode	data	for	at	det	kan	være	generaliserende.	Det	vil	i

praksis	si	at	konfidensintervallet	(der	vi	tror	ukjent	verdi	ligger)	må	være

på	under	5%	for	å	være	signifikant.	Dette	krever	god	reliabilitet	i

forksningsprosessen,	som	igjen	krever	veldig	mye	forarbeid,	hvor	jeg

uansett	ikke	kan	gå	tilbake	å	endre	hvis	jeg	ser	at	jeg	ikke	får	godt	nok

datamateriale	eller	at	spørsmålene	er	av	lav	kvalitet,	noe	jeg	kanskje	ikke

ser	før	jeg	får	svarene	tilbake.	

En	annen	metode	jeg	kan	bruke	er	kvalitativ	metode.	I	motsetning	til

kvantitativ	metode	gir	kvalitativ	metode	meg	muligheten	til	å	gå	i	dydben

for	å	finne	ut	om	hvordan	karakterene	blir	påvirket.	Med	en	slik	metode

er	jeg	ikke	ute	etter	å	generalisere,	men	å	søke	dybde.	Denne	metoden

samsvarer	mer	med	mitt	vitenskapssyn,	da	man	vektlegger	menneskers

egne	oppfattelser	i	forskningsprosessen.	Ofte	vil	materialet	være

overførbart,	som	vil	si	at	det	kan	gjelde	for	andre	lignende	grupper,	men

det	er	ikke	nødvendigvis	målet.	I	denne	metoden	ville	jeg	ha	valgt	å

bruke	intervju	og	fokusgrupper.	Jeg	velger	da	bort	observasjon	eller

etnografi	(feltarbeid).	Dette	fordi	jeg	føler	at	jeg	ikke	ville	fått	veldig	mye

ut	av	å	observere	ungdommen	mens	de	bruker	medier	(passiv

observasjon),	og	jeg	føler	ikke	at	jeg	ville	fått	gode	svar	på

problemstillingen	ved	å	være	aktivt	med	på	å	bruke	tid	på	medier	med

dem	(deltakende	observasjon).	Grunnen	til	dette	er	at	jeg	ikke	har	valgt	å

forske	på	samspillet	i	et	miljø	som	jeg	kan	observere,	men	heller	på

ungdommens	medievaner	i	seg	selv.	Det	vil	da	si	at	jeg	mener	at	jeg	kan

få	bedre	svar	gjennom	intervju	og	fokusgrupper.

Ved	intervju	ville	jeg	ha	brukt	semi-strukturerte	intervjuer,	og

fokusgrupper.	Grunnen	til	dette	er	at	temaet	i	utgangspunktet	ikke	er

sårt	og	vanskelig	å	snakke	om,	og	å	fortelle	om	hvor	mye	tid	man	brukes

på	medier	og	skolearbeid	ikke	i	utgangspunktet	skal	være	vanskelig	å	ha

en	gruppediskusjon	om.	Jeg	velger	å	bruke	semi-strukturelle	intervjuer

fordi	jeg	ønsker	at	ungdommen	selv	skal	ha	muligheten	til	å	utfylde	og

forklare,	og	fordi	jeg	ikke	kan	garantere	at	jeg	vet	hvilke	deler	av

problemstillingen	som	vil	være	mest	vektlagt	av	dem	selv.	Det	vil	i
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praksis	si	at	siden	jeg	selv	ikke	lever	i	miljøet	ungdommen	lever	i,	har

informantene	mer	innsikt	i	sin	egen	livsverden	enn	hva	jeg	har	og	jeg	må

derfor	gi	dem	muligheten	til	å	utype.

Ulempen	med	denne	metoden	er	at	jeg	ikke	vil	få	nok	datamaterialet	(om

nok	ungdommers	medievaner)	til	å	kunne	generalisere	det.	Jeg	vil	da

stille	meg	spørsmålet	om	denne	metoden	egentlig	kan	svare	på

problemstillingen	jeg	har	satt	meg.	Likevel	opplever	jeg	at	kvalitativ

metode	i	denne	problemstillingen	stiller	sterkt	fordi	de	kan	gi	innsikt	i	de

forskjellige	måtene	medievaner	kan	påvirke	på.	Der	hvor	kvantitative

metoder	kan	gi	meg	god	innsikt	i	om	de	blir	påvirket	i	det	hele	tatt,	vil	jeg

da	ikke	få	innsikt	i	hvordan	det	faktisk	påvirker	individet	på	skolen.	Med

det	mener	jeg	at	det	kan	foreligge	årsaker	til	at	det	påvirker	som	jeg	ikke

har	tenkt	ut	på	forhånd,	som	at	noen	kan	oppleve	mobbing	på	sosiale

medier,	eller	at	ungdommen	samarbeider	godt	om	skolearbeid	på	sosiale

medier.	Altså,	faktorer	jeg	ikke	har	tenkt	meg	ut	på	forhånd	fordi	jeg	ikke

lever	i	miljøet	(jeg	er	ikke	ungdom	selv,	så	jeg	må	gå	inne	med	en	ikke-

vitende	posisjon),	men	som	kan	være	den	avgjørende	faktoren	for	om	det

påvirker	og	på	hvilken	måte.

Den	siste	formen	for	metode	jeg	ønsker	å	drøfte	i	lys	av	problemstillingen

er	metodetriangulering.	Dette	går	ut	på	en	kombinasjon	av	kvalitativ	og

kvantitativ	som	kan	gi	både	materiale	for	generaliserin	og	dybde	rundt

tematikken.	For	å	forske	på	denne	problemstillingen	ville	jeg	ha	valgt	å

kombinere	metodene	jeg	har	presentert	av	både	kvantiative	og

kvalitative,	altså	å	kombinere	surveyundersøkelser	med	intervju	og

fokusgrupper.	Likevel	er	denne	metoden	svært	ressurskrevende,	både	i

midler	og	tid.	Det	vil	si	at	selv	om	målet	er	en	studie	som	viser	både

helhet	og	dybde,	vil	jeg	kunne	risikere	å	ikke	mestre	mengden	med

datamaterialet	på	tiden	jeg	har,	og	dermed	sitte	igjen	med	et	dårlig

resultat.	

	

Etter	å	ha	nøye	drøftet	og	vurdert	de	forskjellige	metodene	og	deres

styrker	og	svakheter,	har	jeg	kommet	frem	til	at	kvalitativ	metode	er	den

jeg	velger	å	bruke.	I	denne	problemstillingen	kunne	jeg	fått	vell	så	gode

resultater	med	bruken	av	kvantitativ,	men	jeg	bekymrer	meg	for	at	det
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foreligger	bakenforliggende	variabler	jeg	ikke	ville	ha	tatt	med	i	en

spørreundersøkelse	som	ville	gitt	meg	resultater	jeg	ikke	kan	stole	på,

altså	at	de	ikke	er	valide.

	

3.	Utvalg	-	Hvem?

I	denne	fasen	har	jeg	allerede	bestemt	meg	for	at	jeg	ønsker	å	bruke	en

kvalitaitv	metode	for	å	finne	svar	til	min	problemstilling.	Spørsmålet	nå

er	hvem	jeg	skal	snakke	med.	Utifra	problemstillingen	jeg	har	satt	meg

vet	jeg	allerede	at	jeg	skal	forske	på	ungdommen,	men	spørsmålet	er

hvilke	ungdommer	skal	jeg	forske	på,	og	hvor	finner	jeg	dem.	Min

problemstilling	er	formulert	som	hvordan	de	blir	påvirket	i	forhold	til

skole,	så	da	vet	jeg	at	jeg	må	finne:	1.	Ungdommer,	2.	Ungdommer	som

går	på	skole.	

Jeg	ønsker	å	starte	med	å	intervju	10	informanter,	og	ha	3	fokusgrupper.

Dette	gjør	at	jeg	har	mulighet	til	å	utvide	uten	at	datamaterialet	blir	for

stort,	men	også	at	jeg	har	tid	og	mulighet	til	å	få	god	informasjon	av	de

jeg	snakker	med.	Dette	kan	komme	godt	med	om	jeg	blir	å	bruke	snøball-

metoden	for	å	finne	frem	til	informanter,	altså	at	jeg	snakker	med	en	som

gir	meg	informasjon	om	hvem	jeg	burde	snakke	med	fordi	de	har	god

informasjon	på	temaet.

I	første	omgang	tenker	jeg	at	det	beste	er	å	ta	kontakt	med	ledelsen	av	en

ungdomsskole	og	presentere	prosjektet	mitt.	Jeg	kan	da	komme	utfor

både	døråpnere	og	portvakter.	En	døråpner	vil	være	positivt	innstilt	til

forskningsprosjektet	mitt,	og	dermed	sette	meg	i	kontakt	med	viktige

informanter.	En	døråpner	gir	meg	tilgang	til	miljøet,	og	det	er	derfor	jeg

ønsker	å	ta	kontakt	med	ledelsen	heller	enn	å	ta	direkte	kontakt	med

ungdommen	selv.	En	portvakt	har	som	funksjon	å	nekte	deg	eller

begrense	tilgangen	din.	Dette	kan	være	en	leder	som	ikke	er	positivt

innstilt	til	prosjektet	ditt,	og	dermed	ikke	godkjenner	at	du	tar	kontakt

gjennom	skoleledelsen.	Å	møte	portvaktere	kan	være	svært	krevende,

fordi	de	kan	stoppe	deg	fra	å	komme	i	kontakt	med	miljøet	du	er	nødt	til

å	komme	i	kontakt	med	for	å	kunne	forske	på	det.	Likevel	er	det	slik	at

det	finnes	veldig	mange	ungdomsskoler	i	Norge,	sånn	at	om	jeg	skulle	få

et	nei	fra	en	skole	kan	jeg	spørre	om	tilgang	hos	en	annen.	Dette	er	en
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stor	fordel	med	å	forske	på	et	slikt	miljø,	nettopp	at	det	finnes	så	mange.

Om	jeg	skulle	ha	forsket	på	spesifikt	flyktninger	i	Tromsø,	og

flyktningstjenesten	ikke	hadde	gitt	meg	tilgang	ville	prosjektet	vært	svært

vanskelig	å	få	gjennomføre.	

En	viktig	del	av	utvalget	er	å	få	det	informerte	samtykke.	Her	er	det

viktig	å	være	bevisst	på	at	ungdommer	i	ungdomsskolealder	som	regel

regnes	som	barn,	og	jeg	dermed	også	trenger	foreldrenes	samtykke	for	å

bedrive	forskningen.	I	denne	fasen	er	det	derfor	også	vikig	å	ha	klart	et

skriv	rundt	forskningen	du	driver	med,	og	å	informere.	Dette	burde

inneholde	informasjon	om	forskningsprosjektet,	varighet,	datalagring	og

anonymitet.	En	annen	viktig	del	i	denne	delen	er	at	jeg	med	sikkerhet

kan	si	at	jeg	kommer	til	å	innhente	personopplysninger	(fordi	jeg

forholder	meg	til	en	skole/skoleklasse,	og	dermed	kan	informantene	bli

gjenkjennelige	utifra	data).	Dette	må	jeg	søke	om	hos	Norsk

Datalagringstjeneste	(NSD).	NSD	kan	også	være	meg	behjelpelig	med	å

utforme	det	informerte	samtykke	og	et	informasjonsbrev	om

forskningsprosessen.	

	

Når	jeg	skal	velge	meg	hvilke	ungdommer	jeg	ønsker	å	komme	i	kontakt

med	går	jeg	til	problemstillingen	min.	Jeg	finner	ut	at	jeg	ikke

nødvendigvis	søker	etter	ungdommer	med	særskilt	erfaring	på	feltet

(f.eks	som	har	opplevd	grov	nettmobbing),	men	heller	en	variert	gruppe

som	alle	har	sine	erfaringer	og	innspill	å	komme	med.	Grunnen	til	dette

er	at	jeg	ønsker	å	gjøre	mitt	utvalg	så	randomisert	som	mulig	for	å	få	et

bilde	av	hvordan	ungdommer	opplever	mediebruk	og	skoleprestasjoner.

Her	vil	jeg	understreke	at	jeg	ikke	ønsker	et	randomsiert	utvalg	for	å

generalisere,	men	for	å	få	et	bilde	av	hvordan	den	typiske	ungdommen

opplever	dette,	heller	enn	unntakstilfeller.	Ungdommer	med	særskilt

erfaring	ønsker	jeg	selvfølgelig	å	intervjue	hvis	jeg	kommer	i	kontakt	med

de,	men	jeg	søker	ikke	utelukkende	til	den	gruppen.	

Jeg	ønsker	også	ungdommer	som	har	lyst	til	å	snakke	med	meg	og	dele

sine	erfaringer.	Dette	for	å	gjøre	intervjuprosessen	mest	mulig	ærlig,

heller	enn	noe	de	føler	seg	forpliktet	til	å	gjennomføre.	
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4.	Datainnsamling	-	Hva	skal	jeg	spørre	om,	og	hvordan?

Allerede	i	designfasen	bestemte	jeg	at	jeg	skulle	bruke	semi-strukturelle

intervjuer	og	fokusgruppe.Jeg	vil	da	lage	meg	en	intervjuguide	hvor	jeg

skriver	ned	noen	temaer	jeg	ønsker	å	prate	om,	og	noen	konkrete

spørsmål.	Eksempler	på	spørsmål:

1.	Hvilke	medier	er	det	du	bruker	mye	tid	på?

2.	Hva	slags	kontakt	har	du	med	klassekamerater	på	sosiale	medier?

3.	Bruker	du	medier	i	skolesammenheng,	isåfall	hvordan?

Disse	spørsmålene	er	åpne,	altså	ikke	ja/nei	spørsmål,	og	jeg	vil	dermed

få	mer	informasjon	rundt	hvordan	ungdommen	selv	opplever	sine

medievaner	i	skolesammenheng.	Jeg	fokuserer	både	på	skoleprestasjoner

og	på	det	sosiale.	Jeg	ønsker	også	å	la	ungdommen	få	snakke	mye	selv	og

komme	med	egne	tanker	og	erfaringer,	nettopp	fordi	at	dette	er	deres

livsverden	og	det	er	de	som	vektlegger	hva	det	er	de	syntes	selv	at	er

viktig	å	ta	opp	i	denne	sammenhengen.	Min	oppgave	er	å	lytte	og	å	tolke

informasjonen	jeg	blir	gitt.	

Før	jeg	begynner	med	selve	intervjuet	vil	jeg	ha	en	"oppvarmingsfase".

Det	vil	si	at	jeg	informerer	om	prosjektet,	taushetsplikt	og	anonymisering

og	skaper	en	arena	hvor	ungdommen	føler	at	de	kan	gi	meg	informasjon

som	ikke	kommer	i	feil	hender.	Før	jeg	avslutter	repeterer	jeg	dette	i	en

avslutningsfase,	samtidig	som	jeg	tydelig	takker	informanten	for	deres

deltagelse.	

Jeg	ønsker	å	ta	opp	datamaterialet	på	lydopptak.	Dette	for	å	kunne

bevare	fokus	på	informanten	og	ikke	på	en	notatblokk.	Disse	vil	jeg

senere	transkribiere	i	analysefasen.	Dette	gjøres	så	lenge	informanten

samtykker	og	ikke	blir	plaget	av	båndopptakeren.	

Ved	fokusgrupper	vil	jeg	ha	med	meg	noen	temaer,	og	noen

hjelpespørsmål	for	å	sette	diskusjonen	i	gang.	Målet	er	å	få	en	naturlig

diskusjon	hvor	ungdommene	får	diskutere	med	hverandre	og	gjennom

dette	vil	jeg	hente	informasjon.	Kunnskapen	oppstår	ofte	i	selve

diskusjonen,	hvor	ungdommene	naturlig	forklarer	hva	de	mener	og

hvorfor,	og	de	stiller	hverandre	spørsmål	som	skaper	en	naturlig

uttdypning	av	problemstillingen.	



ME-110	1	Praktisk	samfunnsforskning Candidate	4739

21/24

	

5.	Datanalyse

I	analyseprosessen	vil	jeg	gå	igjennom	datamaterialet	jeg	innhentet	i

forrige	fase.	Målet	er	å	bygge	bro	mellom	empiri	og	teori.	Empiri	er	her

det	datamaterialet	jeg	har	innskaffet	så	langt	i	prosessen.	

Analysefasen	kan	foregå	slik:

1.	Lese	gjennom	helheten.	Det	vil	si	at	jeg	transkribierer	det	jeg	har

på	lydbånd	over	til	tekst,	og	leser	gjennom	hva	det	er	jeg	har	av	notater,

tekst	og	eventuelt	andre	kilder.	

2.	Kategorisering	og	klassifisering.	Her	går	jeg	igjennom

datamaterialet	for	å	kategorisere	og	klassifisere.	Dette	er	viktig	for	å	få

oversikt	og	å	skape	et	bilde	av	hva	det	er	som	er	vektlagt	av

informantene.	

3.	Identifisere	mønstre.	I	denne	fasen	ser	jeg	på	fase	2,	og	begynner	å

lete	etter	mønstre.	Hva	er	det	informantene	har	sagt?	Er	det	flere	som

mener	det	samme?	Er	det	mange	som	opplever	det	samme?

4.	Utvikle	typologi.	I	denne	fasen	ser	jeg	på	sammenhengen.	

5.	Fra	empiri	til	teori.	Her	knytter	jeg	sammen	den	empirien	jeg	har

fått	gjennom	forkningen,	og	skaper	en	teori.	Teorien	jeg	finner	frem	til

kan	for	eksempel	være	"Ungdommer	som	bruker	mye	tid	på	sosiale

medier	har	det	godt	på	skolen".	Dette	avhenger	veldig	av	empirien	jeg

sitter	igjen	med	etter	datainnsamlingsfasen.	Her	må	man	gå	systematisk

igjennom	kateogrier	og	klassifiseringer,	for	å	se	hva	som	kjennetegner	og

hva	man	ser	mønstre	av.

6.	Formidle	teorien.	Den	siste	fasen	av	datanalysen,	hvor	jeg	kommer

frem	til	en	teori	som	er	holdbar	utifra	empirien.	

Gjennom	denne	modellen	for	analyseprosessen	vil	jeg	sitte	igjen	med	et

sortert	datamateriale,	og	kan	begrunne	min	teori	i	empirien	jeg	har

fremskaffet.	

	

6.	Vurdering

I	denne	fasen	ser	jeg	gjennom	forskningsarbeidet	for	å	vurdere	om

forskningen	er	pålitelig	og	gyldig.	Dette	omhandler	reliabilitet	og
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validitet.	

For	at	det	skal	være	realiabilitet	i	forskningen	må	forskningen	være

pålitelig.	Det	vil	si	at	måten	jeg	har	innhentet	data	på	skal	være	gjort	på

en	slik	måte	at	datamaterialet	jeg	har	innhentet	er	pålitelig.	Her	vil	jeg	gå

tilbake	å	se	på	metodevalg	og	datainnhentingsformer	for	å	se	om	jeg	har

vært	nøyaktig	og	valgt	det	beste	alternativet.	Er	det	noe	jeg	har	oversett?

Er	det	noe	jeg	har	utelatt?	

Validitet	avhenger	av	reliabilitet.	Det	må	foreligge	reliabilitet	for	at

forskningen	skal	være	valid	(gyldig).	Validitet	handler	om	empirien	min

er	gyldig,	og	at	jeg	ikke	har	pyntet	på	den	eller	systematisk	valgt	å

utelatte	deler	av	den	for	pynte	på	resultatene	mine.	

I	vurderingsfasen	vil	jeg	også	se	på	om	jeg	som	forsker	har	påvirket

forskningen,	og	på	hvilken	måte.	Dette	kalles	refleksivitet.	At	en	forsker

er	refleksiv	vil	si	at	hun	er	klar	over	at	hun	selv	har	en	innvirkning	på

forskningen	og	dets	resultater.	Dette	foregår	som	en	sirkel,	forskeren	har

påvirkning	på	forskningen	og	omvendt.	Her	vil	jeg	gå	bevisst	inn	å	se	på

materialet	i	lys	av	min	egen	opptreden	og	mine	egne	valg.	

Det	er	også	viktig	å	vurdere	om	forskningen	stemmer	overens	med

tidligere	forksning	på	feltet.	Selv	om	min	problemstilling	kan	være	unik

foreligger	det	mye	forskning	på	tematikken.	Hvis	denne	forskningen	ikke

stemmer	overens	med	min(e)	konklusjon(er)	må	jeg	gå	igjennom

materialet	for	å	se	om	jeg	kan	ha	feiltolket	eller	oversett	materialet.	

Den	siste	delen	i	vurderingsfasen	jeg	ønsker	å	belyse	er	om	jeg	har	tatt

hensyn	til	de	etiske	prinsippene	i	forksningen	min.	Jeg	ser	her	at	jeg	har

tenkt	nøye	igjennom	hvordan	informantene	skal	behandles	og	valgt

metode	(intervju,	fokusgrupper)	ut	fra	hvordan	jeg	tenker	det	er	best	for

dem.	Jeg	har	også	lagt	vekt	på	det	informerte	samtykke.	Videre	om	etiske

utfordringer	vil	jeg	komme	tilbake	til	i	slutten	av	oppgaven.

	

7.	Konklusjon

I	den	siste	fasen	skal	jeg	komme	med	en	konklusjon,	eller	i	det	minste	et

svar	på	min	problemstilling.	Det	kan	være	vanskelig	å	konkludere,

spesielt	i	kvalitative	metoder	fordi	de	ikke	kan	generalisere	samtidig	som
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jeg	har	valgt	å	anonymisere	deltakerne.	I	praksis	betyr	dette	at	jeg	ikke

kan	si	"Lise	sliter	på	skolen	fordi	hun	bruker	for	mye	tid	på	medier",	men

jeg	kan	heller	ikke	si	"ungdomer	sliter	på	skolen	fordi	de	bruker	for	mye

tid	på	medier".	Jeg	kan	hverken	skille	ut	individer	eller	generalisere,	så

jeg	må	komme	med	en	konklusjon	som	baserer	seg	på	det	miljøet	jeg

forsket	på	og	hva	slags	empiri	jeg	innehar.	Dette	utformes	ofte	i	en	teori.

Denne	fasen	gir	også	mulighet	til	å	anbefale	videre	forskning	på	feltet.

Dette	kan	for	eksempel	være	en	anbefaling	om	en	kvantitativ	studie	som

måler	mine	resultater	og	dermed	finner	ut	om	det	jeg	har	funnet	kan

være	generaliserende	for	hele	populasjonen,	eller	om	mine	resultater

viser	til	hvordan	ungdommene	i	det	aktuelle	miljøet	jeg	befant	meg	i	(og

kun	det)	opplever	situasjonen	på	denne	måten.	

	

Jeg	har	nå	beskrevet	gangen	i	forskningsprosessen	gjennom	Ole	Riis	sin

modell.	Jeg	vil	videre	i	oppgaven	ta	for	meg	de	etiske	utfordringene	jeg

har	oppdaget	underveis.

	

Jeg	velger	først	å	gå	igjennom	de	etiske	utfordringene	jeg	kan	se	for	meg

knyttet	til	Den	nasjonale	forskningsetiske	komité	(heretter	NESH)	sitt

punkt	om	forpliktelse	overfor	informantene.	En	av	de	47	forskningsetiske

retningslinjene	til	NESH	handler	om	spesiell	beskyttelse	av	barn	i

forskning.	Dette	punktet	er	svært	gjeldende	her	fordi	ungdommene	kan

regnes	som	barn.	Grunnen	til	at	dette	er	en	etisk	utfordring	er	at	barn	vil

være	en	ekstra	sårbar	gruppe.	Den	etiske	utfordringer	ligger	i	om	de	har

forståelse	for	hva	det	er	de	deltar	på,	og	om	samtykke	de	gir	er	gyldig.

Ofte	må	man	innhente	samtykke	fra	foresatte,	men	dette	vil	på	flere

måter	skape	et	dilemma	om	samtykke	faktisk	er	gitt	av	ungdommen	eller

om	det	var	foreldrene	som	tok	valget	for	om	de	skulle	delta.

En	annen	etisk	utfordring	er	at	jeg	kan	komme	over	ungdommer	som

kan	ha	vanskeligheter	for	å	snakke	om	tematikken	eller	har	vonde

erfaringer.	Her	tenker	jeg	i	første	omgang	på	ungdommens	relasjoner	til

klassekamerater.	Selv	om	jeg	har	presisert	at	jeg	ikke	aktivt	søker	sårbare

grupper	med	vonde	erfaringer	fra	temaet,	så	er	det	ikke	umulig	at	jeg	vil

møte	på	det	i	prosjektet.	Dette	kan	være	en	etisk	utfordring	fordi	jeg
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ønsker	å	høre	om	erfaringene,	men	rollen	min	som	forsker	ikke	er	å

hverken	være	terapaut	eller	å	ordne	opp	i	problemene	ungdommen	har.

Ungdommen	kan	da	sitte	igjen	å	føle	seg	sviktet,	når	han/hun	forteller

om	sin	hverdag	som	vanskelig	men	det	ikke	får	andre	konsekvenser	enn

at	det	kommer	med	i	min	forskning.	

En	annen	etisk	utfordring	forekommer	når	jeg	forsker	på	en	såpass	liten

gruppe.	Det	kan	bli	vanskelig	å	opprettholde	anonymifiseringen	når	noen

er	lett	gjenkjennelige.	Det	betyr	ikke	at	alle	som	leser

forskningsrapporten	forstår	hvem	det	er	snakk	om,	men	at	de	i	den

aktuelle	klassen	kan	kjenne	igjen	vedkommende.	Dette	er	en	etisk

utfordring	fordi	informanten	kan	bli	skadelidende	av	dette,	ved	at

konsekvensene	kan	være	negative	reaksjoner	fra	skole,	foresatte	eller

medelever.

Det	jeg	til	nå	har	presentert	går	under	temaet	"forpliktelse	overfor

informantene".	Selv	om	det	i	kvalitativ	forskning	muligens	er	her	man

tilegger	etikken	mest	vekt,	er	det	også	viktig	å	være	klar	over	at	man	kan

møte	på	etiske	utfordringer	som	omhandler	flere	etiske	dimensjoner.	Et

eksempel	på	dette	kan	være	normer	for	god	vitenskapelig

forskningspraksis.	Her	kan	man	møte	på	utfordringer	som	forsker	i	det

man	innhenter	data	og	analyserer	den.	Dette	dreier	seg	om	å	ikke	pynte

på	data,	og	ikke	velge	metoder	for	å	fremprovosere	resultater	man	selv

ønsker.	Selv	om	jeg	i	min	studie	velger	metode	på	bakgrunn	av	relevans

for	problemstillingen	må	jeg	spørre	meg	selv	om	jeg	har	et	ønsket	utfall

av	studiet.	Dette	vil	være	med	på	å	farge	resultatene	mine.	

	

	
	

Besvart.


