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ME-110,	generell	informasjon

Emnekode:	ME-110
Emnenavn:	Praktisk	samfunnsforskning
Dato:	30.11.18
Varighet:	5	timer
	
Tillatte	hjelpemidler:
Ingen
	
Merknader:	
Begge	oppgavene	skal	besvares.
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...

Del	1

	

Jeg	forstår	oppgaven	slik	at	jeg	skal	gjøre	rede	for	fire	av	de	fem
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begrepene.	Jeg	velger	å	gjøre	rede	for	b.,	c.,	d.,	og	e.

	

b.	Spuriøs	årsakssammenheng

(For	å	forklare	spuriøs	årsakssammenheng	mener	jeg	det	er	nødvendig	å

først	forklare	begrepene	korrelasjon	og	kausalitet.)

	

Når	man	forsker	kan	man	finne	at	noen	faktorer	korrellerer

(samvarierer),	det	vil	si	at	når	den	ene	faktoren	(x)	opptrer	i	høy	grad,	vil

den	andre	faktoren	(y)	også	det,	og	når	x	opptrer	i	lavere	grad	vil	y	også

det.	Vi	kan	måle	korrelasjon	med	Pearsons-r	hvor	man	opptrer	med

verdier	på	en	skala	fra	-1	til	1.	Hvor	-1	vil	si	at	når	x	opptrer,	opptrer	aldri

y.	1	vil	si	at	når	x	inntreffer	gjør	y	alltid	det.	Mens	0	vil	si	at	man	ikke	kan

se	noen	sammenheng	i	det	hele	tatt.	Alt	dette	skjer	på	en	skala	og	det	er

så	god	som	aldri	man	finner	eksempler	helt	i	ytterpunktene,	men	med

verdier	på	 	0,2-0,3	vil	man	kunne	se	at	det	er	en	moderat	sammenheng,

og	er	det	over	 	0,5	vil	man	si	at	et	er	en	sterk	sammenheng.

Men	det	er	ikke	alltid	korrelasjon	betyr	kausalitet	(årsakssammenheng).

Ved	kausalitet	vil	x	påvirke	sannsynligheten	for	at	y	vil	opptre	i	som

følger	av	dette.	Dersom	x	alltid	etterfølges	av	y	kalles	det	determinisme,

men	det	skjer	skjelden	i	samfunnsfag.	Et	eksempel	på	korrelasjon	som

kan	se	ut	som	kausalitet	kan	hentes	fra	forskning	gjort	i	USA	hvor	man	så

at	når	issalget	i	en	spesifikk	by	steg,	steg	også	kriminaliteten.	Med	første

øyekast	vil	man	kunne	tenke	at	det	er	en	korrelasjon,	men	mange	vil

kunne	tenke	at	det	ikke	ville	vært	logisk.		

Ved	å	bruke	regresjonsanalyse	kan	man	kontrollere	for	andre	faktorer	og

undersøke	hvordan	disse	spiller	inn.	Det	viste	seg	at	temperaturen

(faktor	z)	også	samvarierte	med	x	og	y.	Det	vil	for	mange	være	mer	logisk

å	tenke	at	økt	temperatur	fører	til	at	flere	kjøper	is,	og	det	viste	seg	at	ved

høye	temperaturer	åpnet	folk	viduer	og	dører	i	hjemmene	sine	for	å

lufte,	og	dermet	ble	innbrudd	også	gjort	lettere.	Her	har	vi	et	eksempel

på	spuriøs	årsakssammenheng,	altså	at	det	egentlig	er	en

bakenforliggende	årsak	som	var	årsaken	til	korrelasjonen.
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Det	kan	også	tenkes	at	spuriøsitet	kan	forveksles	med	indirekte	effekt,

men	jeg	mener	at	dette	begrepet	ikke	er	nødvendig	for	å	forklare

begrepet	oppgaven	spør	etter,	og	velger	dermet	å	ikke	gjøre	rede	for

dette.

Eksepmelet	med	is	og	kriminalitet	kan	virke	søkt	og	opplagt	av	det	ikke

har	en	sammenheng,	men	det	kan	være	andre	tilfeller	hvor	det	kan	falle

mer	naturlig	for	forskeren	å	trekke	en	slutning	om	kausale

sammenhenger	før	man	har	undersøkt	for	andre	faktorer.	I	forskning	på

mennesker	kan	det	spesielt	skje	hvis	forskeren	har	et	sett	med

fordommer	og	holdninger	mot	en	gruppe	mennesker,	og	hvis	en	fordom

blir	bekreftet	kan	det	tenkes	at	forskeren	trekker	slutningen	om

kausalitet	for	tidlig.	For	å	vise	dette	med	is-eksempelet	kan	forskeren	ha

fordommer	(disse	kan	også	være	basert	på	tidligere	erfaring	og	logiske

argumenter)	mot	isen	om	at	isspising	fører	til	at	barn	blir	rampete.	For	å

redusere	sjansen	for	feiltolkninger	kan	man	teste	om	det	kan	være	andre

faktorer	som	kan	spille	inn,	og	man	kan	gjennomføre	eksperimenter	et

annet	sted	til	en	annen	tid.	

	

c.	Kvalitativt	forskningsintervju

Kvalitativt	forskningsintervju	er	en	metode	og	forske	på	innenfor

kvalitativ	metode.	I	kvalitativt	intervju	vil	ofte	forskeren	og

informanten	(Repstad	skiller	begrepet	informant	som	gir	informasjon

som	kan	gi	informasjon	(eks.	observasjoner)	ut	over	sine	enge	meninger

og	holdninger	fra	begrepet	respondent	som	kun	gir	informasjon	om	seg

selv,	men	jeg	velger	i	denne	oppgven	å	kalle	forskningsobjektet	for

hankjønnet	informant	for	enkelhets	skyld)	sitte	på	tomannshånd	og

snakke	sammen.	I	slike	intervjuer	vil	man	kunne	gå	i	dybden	for	å		finne

karaktertrekk	og	kvaliteter	som	vil	være	nyttig	for	forskningen.	Ofte	vil

forskeren	ha	med	seg	en	båndopptaker	for	å	spille	inn	lyden,	og	samtalen

kan	ofte	bli	ganske	lang.	Informanen	vil	bli	informert	og	taushetsplikten

og	informert	samtykke	(se	oppg.	e.)	er	nødvendig.

I	kvalitative	intervjuer	er	man	i	utgangspunktet	ikke	mest	interessert	i	å
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finne	sammenhenger.	Kvantitativ	forskning	vil	gjerne	søke	å	finne	svar

som	er	generaliserbare,	mens	i	kvalitativ	forskning	kan	man	evt.	snakke

om	overførbarhet.	Man	kan	si	at	man	har	en	mer	induktiv	tilnærming

enn	deduktiv	i	kvalitative	intervju.	Det	vil	si	at	man	ut	ifra	den

informasjonen	man	har	søker	å	se	sammenhenger	som	man	igjen	kan

utforme	hypoteser	eller	teorier	fra.	

Kvalitative	intervjuer	behøver	ikke	så	mye	forarbeid	som	etterarbeid

(sammenlignet	med	kvantitativ	forskning	som	f.eks.	spørreundersøkelse).

Etter	at	man	har	funnet	ut	hva	man	skal	forske	på	trenger	man	å	lage	en

intervjuguide	hvor	man	har	klart	tema	og	spørsmål	til	intervjuet.	Under

intervjuet	er	flere	sosiale	egenskaper	viktige	for	å	skape	tillit	(som

Repstad	peker	på	at	er	essensielt	for	at	informanten	skal	gi	informasjon)

og	å	forstå	hva	informanten	mener.	Etter	intervjuet	vil	lydopptaket	bli

transkribert	(skrevet	ut	skriftlig).	Ofte	gjøres	dette	av	andre	enn

forskeren	da	dette	er	svært	tidkrevende,	men	dersom	forskeren	gjør	det

vil	det	kunne	være	en	fordel	da	forskeren	kan	gjenoppleve	intervjuet	og

starte	en	refleksjon	allerede.

Det	finnes	ulike	varianter	av	kvalitativt	intervju.	Semi-strukturert,	som

ikke	er	uvanlig,	har	tema	og	spørsmål	klare,	men	rekkefølgen	på

spørsmål	kan	flyttes	på	hvis	samtalen	skulle	ta	en	annen	vei	eller	ny

informasjon	skulle	komme	frem.	Ustrukturert	intervju	vil	si	anda	mindre

struktur,	og	strukturert	intervju	vil	nærmest	kunne	tilsvare	muntlig

spørreundersøkelse.

En	av	fordelene	ved	å	bruke	intervju	i	forskningen	vil	være	at	man	møter

menenskene	ansikt	til	ansikt,	og	non-verbale	uttrykk	som	mimikk	og

gestikulasjoner	kan	ha	mye	å	si	for	hvordan	ordene	blir	tolket.	Man	vil

også	kunne	stille	oppfølgingsspørsmål	for	å	klare	opp	i	ting	i	motsetning

til	ved	spørreskjema.	Ved	spørreskjema	finnes	ikke	alltid	svaralternativet

man	ønsker	seg,	men	man	kan	si	det	man	vil	ved	intervju.	

Likefullt	er	det	også	svakheter	med	denne	forskningsformen.	F.eks.	kan

intervjusituasjonen	med	båndopptaker	og	forberedte	spørsmål	kan	endre

hvordan	informantene	opptrer	(forskningseffekt).	Forskerens

fordommer	og	holdninger	kan	også	påvirke	hvordan	informasjonen

tolkes	og	hvordan	samtalen	ledes.	Intervjuobjektet	vil	også	kunne
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oppleve	seg	underlegen	i	maktforholdet.	Det	er	flere	sosiale	aspekter	som

gjør	at	informanten	kan	svare	tilgjort	eller	usant;	kanksje	ønsker

informanten	en	god	relasjon	til	forsker	eller	kanskje	er	noe	informasjon

så	sensitiv	at	det	ikke	kan	deles.	Ved	skjult	observasjon	vil	man	trolig

kunne	observere	mer	autentisk	atferd,	men	heller	ikke	denne	betoden	er

uten	betenkeligheter.	Alle	ulike	måter	å	forske	på	har	sine	styrker	og

svakheter,		og	ingen	er	bedre	enn	den	andre.	Men	noen	ganger	passer

den	ene	litt	bedre	for	å	få	tak	i	en	spesiell	type	informasjon.

Dersom	forskeren	ikke	gjør	rede	for	sine	holdninger	og	sin	bakgrunn,	vil

dette	kunne	svekke	reliabiliteten	(troverdigheten)	til	forskningen,	og	hvis

ikke	målingene	er	gjort	på	korrekt	måte	(f.eks.	uten	lydopptak)	vil	det

kunne	svekke	validiteten	(gyldigheten).

	

d.	Positivistisk	vitenskapssyn

Positivistisk	vitenskapssyn	kjennetegnes	blant	annet	ved	at	man	tenker	at

det	finnes	en	objektiv	sannhet.	En	slikt	vitenskapssyn	vil	trolig	også

kunne	påvirke	hvordan	forskning	man	foretar	seg.	I	søken	på	å	finne	ut

hva	som	er	sant,	vil	man	kunne	helle	mer	mot	kvantitative	metoder.	Man

kan	på	en	dedktiv	metode	ta	utgangspunkt	i	en	hypotese	eller	en	teori	og

teste	den	ut	enten	ved	hjelp	av	spørreundersøkelser	(serveys),

observasjon	eller	eksperimenter.	Hypotesen	vil	da	kunne	bli	forsterket

eller	svekket	avhengig	av	i	hvilken	grad	resultatene	bekrefter	hypotesen.

I	noen	tilfeller	vil	det	være	aktuelt	å	endre	eller	lage	nye	teorier	hvis	det

viser	seg	at	den	forrige	ikke	stemte	over	ens	med	de	empiriske	funnene.	

Det	positivistiske	vitenskapssynet	tar	utgangspunkt	i	det	observerbare,	og

når	man	observerer	mennesker	vil	man	se	på	deres	atferd	og	eventuell

endring	i	atferd.	Akkrat	dette	har	blitt	mye	kritisert,	bl.a.	ved	det

humanistiske	vitenskapssynet,	da	mange	mener	at	menneskers	tanke-	og

følelsesliv	er	en	svært	viktig	del	av	det	å	være	menneske,	og	for	at	ting

ikke	alltid	er	slik	det	ser	ut	som	(ontologi),	og	fordi	vi	mennekser	kan

tolke	og	forstå	ting	annerledes	og	individuelt	(hermeneutikken).	Noen	vil

hevde	at	en	positivistisk	tenkegang	vil	kunne	devalurere	mennesket	s
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verdi	gjennom	menneskesynet.	Det	kan	også	stilles	spørsmål	om	det

finnes	en	sannhet,	og	sosialkonstruksjonismen	vil	hevde	at	sannet	her

noe	som	skapes	konvensjonelt	mellom	mennesker	over	tid,	altså	det	kan

endre	seg.

Det	er	likevel	mye	forskere	har	funnet	ut	av	gjennom	en	positivistisk

tankegang.	Det	er	gjennom	tidene	gjort	mye	forskning	på	dyr	(og	noen

ganger	mennesker)	hvor	man	blant	annet	har	funnet	ut	mye	om	læring

(behaviorisme)	og	hvordan	kroppen	fungerer.	Denne	forskningen	er	også

blitt	kritisert	blant	annet	av	etiske	grunner.	Forskning	på	mennesker	vil	i

noen	tilfeller	kunne	føre	til	traumatiske	vansker	senere	i	livet	(Albert	og

rotta),	og	under	andre	verdenskrig	ble	det	utført	grusomme

eksperimenter	(hvis	man	kan	kalle	det	det)	på	fanger	i

konsentrasjonsleir.	Det	har	i	ettertid	av	dette	blitt	utformet	etiske

retningslinjer	for	hvordan	man	skal	forske	på	en	måte	som	bevarer

menneskets	verdi	og	selvstendighet.

	

e.	Informert	samtykke

Informert	samtykke	vil	si	at	enhetene	som	forskes	på	skal	vært	fullt	ut

informert	om	forkskningen	slik	at	han	eller	hun	kan	ta	en	reell	beslutning

om	han	eller	hun	ønsker	å	delta.	Informanten	bør	være	informert	om

hvem	forskeren	er	og	hvem	forskeren	er	ansatt	av.	Han	bør	også	få	vite

hvordan	forskningen	skal	foregå,	hvor	lenge,	hvordan	informasjon	blir

lagret	og	brukt,	hvordan	forskningen	skal	brukes	i	ettertid	og	hvordan	det

skal	publiseres.	Informanten	skal	også	ha	et	fritt	valg.	Derfor	skal	han

ikke	på	noen	måter	føle	seg	presset	(hverken	ved	vold,	sosial	utpressing,

eller	penger)	til	å	delta,	og	han	skal	når	som	helst	kunne	trekke	seg	fra

forskningen	og	all	infomasjon	han	har	gitt	skal	i	så	fall	slettes.

Informert	samtykke	er	en	av	de	etiske	retningslinjene	som	det	etiske

rådet	NESH	veileder	og	rådgir	om	(de	er	ikke	en	dømmende	instans).

Noen	grupper	mennesker	er	det	gjerne	etiske	betenkeligheter	med	å

forske	på.	Dette	gjelder	personer	man	kan	være	i	tvil	om	kan	ta	et

selvstendig	valg,	f.eks.	rusmisbrukere,	folk	i	krise,	gravide	(hormoner	kan
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påvirke	dømmekraft),	innvandrere	som	ikke	kjenner	språk	eller	kultur	så

godt	og	barn.	Barn	under	16	år	skal	foreldrene	bestemme	for,	men	mange

vil	hevde	at	det	er	en	god	ting	å	også	få	en	bekreftelse	fra	barnet	selv

også.	Det	er	også	flere	vanskeligheter	med	å	forske	på	barn,	bl.a.	at	de

ofte	ikke	mestrer	en	intervjusituasjon	eller	spørreskjema,	kanskje	ikke	de

forstår	hvilke	spørsmål	som	blir	stilt,	og	kan	forskningen	påvirke	deres

utvikling?	All	forskning	skal	godkjennes	før	forskningen	går	i	gang.	

Taushetsplikten	er	essensiell	innenfor	forskning,	og	dette	skal

informantene	informeres	om	hvordan	fungerer.	Likevel	skal	forskeren

melde	ifra	dersom	opplysninger	som	viser	en	reell	risiko	for	at

informanten	vil	skade	seg	selv	eller	andre,	selv	om	forskeren	har

taushetsplikt.	Forskeren	Fangen	valgte	å	ikke	si	ifra	til	politiet	selv	om

hun	hadde	reell	mistanke	om	vold	da	hun	observerte	i	et	nynasistisk

miljø,	og	hun	forsvarte	dette	med	at	hun	hadde	fått	et	unikt	innpass	i

dette	miljøet	og	ønsket	ikke	bryte	tillitten	(som	Repstad	poengterer	at	er

essensiell	i	forhold	til	hvilken	informasjon	infomantene	vil	gi).

Man	trenger	ikke	informert	samtykke	fra	personer	under	observasjon	i

det	offentlige	rom	eller	ved	forskning	på	offentlige	personer	som	er	i	sin

offentlige	rolle	(men	skal	de	forskes	på	privat	må	man	ha	samtykke).

	

	

	
	

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...

Del	2
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Jeg	forstår	ut	ifra	oppgaveteksten	at	jeg	i	oppgven	skal	tenke	meg	at	jeg

skal	gjøre	en	studie	av	ungdoms	medievaner,	at	jeg	skal	beskrive	gangen	i

forskningsprosjektet,	formulere	en	problemstilling	og	gjørerede	for

hvilken	metodologisk	tilnærming	jeg	vil	bruke,	og	jeg	skal	også	se	for	meg

om	det	er	noen	etiske	utfordringer	med	studien	jeg	vil	gjøre.

	

Jeg	forstår	at	jeg	kan	strukturere	oppgaven	slik	jeg	ønsker,	og	jeg	vil

derfor	forsøke	å	se	bort	ifra	i)-punktene	og	skrive	alt	i	en

sammenhengende	tekst.	Dette	vurderer	jeg	er	hensiktsmessig	da	jeg

mener	at	spesielt	de	tre	i)-punktene	kan	gå	inn	i	hverandre.	Jeg	vil

likevel	forsøke	å	gjøre	det	tydelig	når	oppgaveteksten	besvares	spesielt.

Jeg	vil	ta	utgangspunkt	i	Ole	Riis	sin	modell	som	viser

forskningsprosessen.

	

Selv	om	man	kan	argumnetere	for	at	flere	metoder	kombinert

(metodetriangulering/mixed	methods)	vil	gi	gode	resultater	(man	kan

også	argumentere	mot),	vil	det	være	svært	tidkrevende	og	kostbart.	Så

hvis	jeg	skal	tenke	meg	et	studie	som	er	gjennomførbart,	vil	ikke	det	være

aktuelt.	Siden	jeg	har	skrevet	om	kvalitativt	intervju	i	del	1,	oppg	c.,	vil

jeg	i	del	2	velge	en	kvantitativ	tilnærming	for	å	vise	bredde	i	min

kunnskap.

	

Forskningsprosessen

Ole	Riis	viser	en	modell	som	beskriver	gangen	i	forskningsprosessen.

Dette	er	ikke	en	mal	som	skal	følges	slavisk,	men	ofte	viser	det	seg	at

forskning	gjøres	slik,	både	kvantitativt	og	kvalitativt	(selv	om	de	ulike

stegene	har	ulikt	innhold	avhengig	av	metode).	Det	kan	også	være

gledende	overganger	mellom	punktene.	Modellen	er	fremstilt	med

punkter	som	danner	en	sirkel,	dette	poengterer	at	forskningen	skal	være

kummulativ,	altså	at	forskning	bygger	på	forskning	og	at	forskning	skal

lede	til	ny	forskning.	Modellen	viser	syv	steg:
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Spørsmål

Design

Utvalg

Datainnsamling

Analyse

Vurdering

Konklusjon

Spørsmålsfasen

I	spørsmålsfasen	skal	man	ta	stilling	til	hva	man	skal	forske	på,	og	man

skal	finne	problemstilling	og	forskningsspørsmål	for	forskningen.	Hvilket

område	man	skal	forske	på	kan	f.eks.	være	noe	man	er	spesielt

interessert	i,	noe	arbeidsgiveren	ser	på	som	samfunnsnyttig	kunnskap

eller	en	bestilling	fra	noen	andre.	I	mitt	tilfelle	er	det	gitt	i	oppgaven	at

jeg	skal	gjøre	en	studie	av	ungdoms	medievaner.	Jeg	ville	derfor	ha

orientert	meg	om	hva	slags	forskning	som	allerede	er	gjort	på	dette	feltet,

og	kanskje	jeg	ville	funnet	"huller"	som	må	tettes,	eller	at	jeg	vil

etterprøve	noen	andres	forskningsresultater,	eller	kanskje	jeg	undersøker

hva	som	kan	være	mest	samfunnskessig	aktuelt	å	forske	på	i	dag.	Siden

jeg	ikke	har	mulighet	til	å	gjøre	denne	reasearchen	nå,	mens	jeg	skiver

eksamen,	vil	jeg	ikke	ta	utgangspunkt	i	tidligere	forskning,	men	jeg	vil

lage	en	problemstilling	jeg	mener	kan	passe	til	denne	typen

eksamensoppgave	slik	at	jeg	får	vist	min	kunnskap	fremfor	å	komme

med	ny	og	relevant	forskning	uten	utgangspunkt	i	kilder	eller	empiri.

Jeg	ønsker	å	finne	ut	av	ungdoms	medievaner	påvirker	karakterene	i

skolen.	På	forhånd	kan	jeg	tenke	lage	noen	hypoteser	om	at	de	elevene

som	gjør	det	godt	på	skolen	bruker	lite	tid	på	medier,	og	hvis	det	bruker

medier	leser/ser	de	nyheter	eller	bøker.	Min	problemstilling	vil	være

hvordan	påvirker	ungdoms	medievaner	karakterene	de	får	på

skolen?

Designfasen

I	designfasen	skal	man	utforme	hvordan	forskningen	skal	gjennomføres.
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Her	er	det	en	del	praktiske	hensyn	og	ta,	og	man	skal	velge	hvilken

metodologisk	tilnærming	man	skal	bruke.	Jeg	vil	velge	å	bruke

spørreundersøkelse	til	å	svare	på	problemstillingen	min.	Jeg	velger	dette

fordi	jeg	mener	at	det	kan	gi	gode	svar,	og	jeg	ønsker	at	resultatet	kan

være	generaliserbart.	Og	det	kan	være	vanskelig	å	observere	hva	så

mange	ungdom	gjør	hjemme	uten	å	overvåke	nettverkstraffikken,	og	det

er	ikke	etisk	riktig.	Registerdata	vil	trolig	ikke	vise	informasjonen	jeg	er

ute	etter.		Kvalitativt	intervju	vil	kunne	gi	noen	svar,	men	igjen	er	ikke

dette	generaliserbart.	Eksperimenter	kan	kanskje	gi	noe	informasjon,

men	det	vil	fungere	best	om	man	han	én	hyotese	man	ønsker	å	teste.

Dokumentanalyse,	f.eks.	analysere	chat	e.l.,	kunne	gitt	noe	informasjon

om	skriftlige	ferdigheter,	men	det	er	gjerne	en	sjanger	hvor	man	skriver

annerledes	enn	man	ellers	ville	gjort.

For	å	kunne	oppnå	et	svar	som	er	generaliserbart	(svarene	kan	gjelde	for

resten	av	befolkningen)	må	jeg	ha	ganske	mange	enheter	(ungdom).	For

at	ikke	forskningen	skal	bli	for	omfattende	velger	jeg	av	praktiske	årsaker

å	ikke	ta	utgangspunkt	i	hele	verden	eller	hele	Norge,	men	i	Kristiansand

som	er	en	relativt	stor	by	som	ikke	er	så	ulik	resten	av	Norge.	Likevel	er

det	faktorer	som	gjør	at	det	skiller	seg	ut;	kanskje	vil	de	som	bor	på

bygda	svare	anderledes	og	kanskje	vil	den	kristne	tradisjonen	som

tradisjonelt	sett	har	stått	sterkere	på	Sørlandet	påvirke.	

Jeg	vil	gjøre	en	digital	undersøkelse	som	sendes	via	skoler	til	elevene.

Dette	kan	gi	det	at	det	går	via	skolene	vil	kunne	gjøre	det	tryggere	og	mer

motiverende	å	svare.	Informasjonen	som	gis	i	forkant	til	elevene	skal

legge	grunn	lag	for	at	de	kan	gi	et	informert	samtykke	(se	oppg.	1	e.).	Men

det	er	ikke	sikkert	at	alle	skoler	ønsker	å	være	med.	Her	vil	tillitsbygging

til	skolerepresentantene	være	viktig	slik	at	de	slepper	meg	inn,	samt

faglige	argumenter	for	at	forskningen	kan	være	nyttig.

Jeg	vil	i	hovedsak	ha	svaralternativer	med	avkrysning	slik	at	det	ikke	skal

bli	for	komplisert	å	svare,	samtidig	som	jeg	vil	ha	minst	ett	åpent	felt	som

elevene	kan	skrive	noe	mer	utfyllende	om	de	ønsker.	Jeg	vil

eksemplifisere	ulike	medier	slik	at	de	ikke	må	skrive	inn	selv.	Jeg	vil

stille	spørsmål	om	karakterer,	men	ikke	spesifikt	hver	enkelt	da	dette	kan

være	vanskelig	å	huske	og	det	kan	oppleves	påtrengende,	jeg	vil	nok
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velge	noen	spesifikke	fag	som	matte,	norsk,	engelsk	og	samfunnsfag	samt

karaktersnitt.	Jeg	vil	også	ha	graderingsspørsmål.	En	svakhet	med

graderingsspørsmål	er	at	alternativene	ikke	alltid	passer	godt	med	det

respondenten	ønsker	å	svare.	Det	kan	også	tenkes	at	noen	ikke	øsnker	å

oppgi	karakterene	de	får	siden	de	opplever	det	privat,	men	disse	vil	trolig

heller	ikke	svare	på	spørreundersøkelsen	dersom	de	har	fått	med	seg

informasjonen	om	undersøkelsen,	uansett	vil	det	være	et	"ønsker	ikke

svare"	alternativ.	Det	kan	også	tenke	seg	at	noen	svarer	usant	på	en

anonym	spørreundersøkelse,	men	i	følge	Fekjær	er	det	ikke	så	stort

problem	som	man	kunne	tro.	Jeg	vil	heller	ikke	ha	for	lang	undrsøkelse

slik	at	elevene	skal	kunne	gjøre	undresøkelsen.	

Noen	faktorer	som	kunne	vært	interessant	å	undersøke	opp	mot

karakterene	kan	være	tidsbruk	av	medier,	medier	under	leksejobbing,

nyheter,	spill,	vitenskaplige	artikler,	pornografi,	tv-serier,	hvilket	medie

som	brukes,	og	mye	annet.	F.eks.	faktoren	pornografi	vil	kunne	oppleves

så	privat	at	de	ikke	ønker	å	oppgi	dette,	og	dermed	gi	uriktige	resultater,

derfor	vil	det	være	fornuftig	å	droppe	dette	punktet.

Jeg	ville	alliert	meg	med	en	forskerkollega	på	dette	stadiet	slik	at	vi	kan

kvalitetssjekke	spørreundersøkelsen	grundig.	Etter	at	den	er	sendt	ut	vil

det	ikke	være	mulig	å	endre	spørsmål	eller	rette	opp	feil.	Er	feilene	store

nok,	vil	ikke	undersøkelsen	være	brukbar	og	mange	ressurser	er	brukt	til

ingen	nytte.	

Jeg	ville	gjennomført	undersøkelsen	på	en	årstid	hvor	det	ofte	er	vær	til	å

gjøre	aktiviteter	ute	slik	at	elevene	har	flere	alternative	aktiviteter	å

holde	på	med,	altså	rundt	sommeren.	Jeg	vil	heller	ikke	gjøre	det	i	en

eksamensperiode	for	å	sikre	at	flest	mulig	vil	ha	tid	og	kapasitet	til	å

svare.	Derfor	vil	jeg	gjennomføre	undersøkelsen	ca.	en	måned	etter

skolestart	på	høsten	så	rutinene	er	kommet	i	gang.	Jeg	vil	vurdere	det	til

at	det	kun	vil	være	2.	og	3.	års	elever	som	vil	være	aktuelle	til

undersøkelsen	da	1.	års	elever	kommer	rett	fra	ungdomsskolen	og

dermed	skiller	seg	mye	ut.

I	denne	fasen	vil	jeg	også	rådføre	meg	med	NESH	om	det	ser	ut	til	at

forkningen	gjennomføres	på	en	etisk	riktig	måte.
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Utvalgsfasen

I	utvalgsfasen	skal	man	velge	hvilke	enheter	man	skal	forske	på.	Jeg	vil

velge	å	forske	på	elever	i	videregående	skole	fordi	de	selv	kan	gi	et	evt.

samtykke	som	følge	av	alder.	Det	kunne	også	vært	interessant	å	forsket

på	ungdomsskoleelever,	eller	å	forske	for	å	se	forskjeller	mellom

ungdomsskole	og	videregående.

Jeg	vil	også	ha	et	stort	utvalg	for	å	mer	sannsynlig	kunne	gjøre	det

representativt.	KKG	har	over	1000	elever,	og	man	kan	tenke	seg	at	det

ville	være	nok,	men	andelen	som	svarer	på	undersøkelsen	kan	man	anta

at	vil	være	langt	under	100	%.	Derfor	vil	jeg	forsøke	å	nå	ut	til	alle

videregående	skoler	i	Kristiansand.	For	at	man	skal	kunne	si

at	undersøkelsen	kan	være	representativ	må	signifikansnivået	være

minst	95	%.	Det	vil	si	at	resultatet	av	undersøkelsen	mest	sannsynlig

stemmer	over	ens	med	resten	av	de	som	ikke	har	svart.

En	annen	grunn	for	å	velge	flere	skoler	er	at	variasjonen	i	befolkningen

skal	være	representert,	slik	at	ikke	bare	elevene	med	høye	snittkarakter

og	høy	sosial	status	blir	målt.	

	

Datainnsamlingsfasen

Datainnsamlingsfasen	er	den	fasen	der	man	samler	informasjon	fra

enhetene,	i	dette	tilfellet	når	spørreskjemaene	sendes	ut	og	hentes	inn.

Jeg	har	allerede	i	under	designfasen	skrevet	en	del	om	hvordan	jeg	vil

sende	ut	skjemaene	til	de	forskellige	skolene	og	så	videre	til	elevene.	En

etisk	betenkelighet	med	denne	måten	kan	være	at	elevene	opplever	at	de

må	svare	siden	det	er	skolen	som	videre	formidler,	derfor	er	det	viktig	å

tydeliggjøre	at	det	er	frivillig	å	delta	i	informasjonen	som	blir	gitt	i

forkant.

Det	vil	være	et	tidsrom	hvor	spørreundersøkelsen	er	aktiv	slik	at	elever

skal	få	tid	til	å	svare.	Når	undersøkelsen	er	ferdig	samles	resultatene	inn,

og	legges	det	inn	i	et	analyseprogram	som	f.eks.	SPSS.	Selv	om	det	skulle

vise	seg	at	ikke	resultatet	kan	være	representativt,	kan	det	hende	at
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forskningen	kan	være	nyttig,	og	at	det	kan	åpne	for	videre	forskning.

	

Analysefasen

I	analysefasen	vil	man	bruke	et	analyseprogram	for	å	sammenligne	de

ulike	faktorene	opp	mot	det	som	er	interessant	i	denne	undersøkelsen,

karakterene.	Siden	ikke	jeg	har	gjort	en	reell	undersøkelse,	vil	jeg	ta

utgangspunkt	i	noen	tenkte	resultater.	

Det	kan	hende	at	undersøkelsen	ikke	viser	noen	sammenheng	mellom

tidsbruk	på	medier	og	karakterer.	Dermed	kan	det	se	ut	som	om	den	ene

hypotesen	kan	avkreftes.	Kanskje	undersøkelsen	viser	at	de	som	daglig

leser	nyheter	og	gjevnlig	leser	bøker	får	gode	karakterer.	I	såfall	kan	det

virke	som	om	de	to	andre	hypotesene	kan	bekreftes.	I	tillegg	kan	man	få

resultater	som	tydelig	pekte	på	uventede	korrelasjoner	(gjort	rede	for	i

oppg.	1	b.)	som	at	de	som	spiller	skytespillet	Call	of	Duty	får	høyere

karakterer	enn	de	som	spiller	fotballspillet	FIFA,	eller	at	de	som	ser	på

tv-serien	Friends	er	blant	se	som	får	de	aller	høyeste	karakterene.

Ved	første	øyekast	kan	man	ane	en	kausalitetssammenheng	(gjort	rede

for	i	opp.	1	b.)	som	ville	oppfordret	til	å	se	på	Friends	og	slutte	å	spille

FIFA.	I	alle	disse	tilfellene	bør	man	sammeligne	de	ulike	faktorene	opp

mot	hverandre.	Likevel	kan	det	hende	at	også	andre	faktorer	spiller	inn

på	elevers	karakterer,	slik	at	vi	her	ser	en	spuriøs	årsakssammenheng

(gjort	rede	for	i	oppg.	1	b.).	Foreldres	utdanning	er	noe	som	ofte	har	blitt

trukket	inn	i	slike	sammenhenger,	men	kanskje	er	leksehjelp	like	viktig.

Barns	helse,	antall	søsken,	tilgang	til	internett,	reisevei	til	skolen

og	familiesammensetning	er	bare	noen	av	faktorene	som	kanskje	også

kan	spille	inn	på	elevenes	karakterer.

	

Vurderingsfasen

I	vurderingsfasen	skal	man	vurdere	om	forskningen	svarer	på

problemstillingen.	I	dette	tilfellet	kan	det	tenkes	at	man	kan	se	noen

tendenser,	samtidig	som	at	andre	faktorer	har	stor	betydning	for	elevenes
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karakterer.	Det	er	også	viktig	å	vurdere	forskningens	validitet	(gyldighet)

og	reliabilitet	(troverdighet).	Derfor	skal	man	gjøre	rede	for	de	svakheter

som	finnes	ved	denne	forskningnen.	For	eksempel	bør	man	tydeliggjøre

at	også	andre	faktorer	kan	spille	inn,	og	at	svarene	kan	være	annerledes

andre	steder	i	landet.	Spørreskjemaene	kan	også	være	begrensende,	eller

det	kan	være	feil	ved	disse.	Man	kan	også	reflektere	over	om	andre

metoder	ville	gitt	andre	svar,	f.eks.	kvalitative	intervjuer.	Man	kan	også

tydeliggjøre	om	resultatene	tydelig	pekte	mot	en	tendens	eller	om	det	var

mange	forskjellige	svar	(stor	spredning).

Forskeren	bør	også	gjøre	rede	for	sin	bakgrunn	og	sine	holdninger.

Forskerens	forforståelse	vil	trolig	kunne	påvirke	hele

forskningsprosessen.	Spørsmålene	som	stilles	kan	være	ledende.	Hvis	det

er	stilt	et	ja/nei-spørsmål	vil	Fekjær	hevde	at	det	ofte	svares	bekreftende.

Og	i	analysen	kan	forskeren	legge	merke	til	det	som	bekrefter	egne

holdninger	og	verdier.	Derfor	er	refleksivitet	viktig,	altså	evnen	til	å

reflektere	over	sine	egne	verdier	og	holdninger.

Konklusjonsfasen

I	konklusjonsfasen	skal	man	konkludere	og	oppsumere	forskningen	slik

at	man	gjøre	rede	for	hovedtrekkene.	Man	kan	også	her	tydeliggjøre	hva

som	kan	være	interessant	å	forske	videre	på.	Dette	bidrar	til	at	forskning

skal	være	kummulativt,	at	forskning	bygger	på	forskning.	Fra	denne

forskningen	vil	det	kunne	være	interessant	å	sammenligne	med	andre

byer	og	bygder	i	Norge,	nabolandene	våre	og	ellers	i	verden.	Det	vil	også

kunne	være	interessant	å	se	på	hvordan	en	elevs	utvikling	gjennom

ungdomsskolen	og	vidregående	blir	påvirket	av	mediebruk,	i	en	slik

studie	ville	det	trolig	vært	aktuelt	å	forske	på	færre	enheter.	Det	vil	også

være	interessant	å	undersøke	hvor	stor	betydning	mediebruk	faktisk	har

sammelignet	med	andre	bakenforliggende	årsaker.
	

Besvart.


