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 ME-110 H19, generell informasjon
Emnekode: ME-110
Emnenavn: Praktisk samfunnsforskning
Dato: 17.12.2019
Varighet: 5 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader:
Begge oppgavene skal besvares.
Begge delene må bestås for at kandidaten skal bestå eksamen. 
Du kan svare på både norsk og engelsk.
 
-------------------------------
 
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
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1 ME-110 H19, oppgave 1 (40%)
Gjør rede for 4 av 5 oppgaver. 

Gjør rede for hva som menes med: 
a.    Verdifrihet
b.    Forskereffekt
c.    Korrelasjon
d.    Etnografi /feltarbeid
e.    Vitenskapens etos
 
Skriv ditt svar her...
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2 ME-110 H19, oppgave 2 (60%)
Langsvarsoppgave

Tenk deg at du skal gjøre en studie av hvordan folk orienterer seg i klimasaken (f.eks.
holdninger, adferd, følelser e.l.).

i)    Beskriv gangen i forskningsprosjektet 
ii)    Formuler noen sentrale spørsmål (problemstilling)
iii)    Gjør rede for og begrunn hvilken type metodologisk tilnærming du vil bruke
(kvalitativ eller kvantitativ metode). 
iv)    Ser du for deg noen etiske utfordringer ved studien du vil gjøre? 
 
Skriv ditt svar her...
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