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Seksjon 1

1 OPPGAVE

SV-125 04/12-2015
Emnekode: SV-125
Emnenavn: Samfunnsvitenskapelige emner
Dato: 4.12.2015
Varighet: 4 timer
Tillatte hjelpemidler: Ingen
Merknader: For at kandidaten skal bestå eksamen må hver enkelt oppgave være bestått.
Lykke til!
-----------------------------
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?

Ja
Nei

2 OPPGAVE

SV-125, oppgave 1

Oppgave 1 (teller 2/3)
Vedlagt finner du et tosiders informasjonsskriv fra forskeren May-Linda Magnussen.
Redegjør for forskningsprosjektets formål, strategi, metode og materiale og drøft forholdet mellom
kvalitativ og kvantitativ forskning med utgangspunkt i informasjonsskrivet.
Et nært familiemedlem er invitert til å delta i Magnussens prosjekt. Han ber om din hjelp til å
vurdere om hans interesser er tilstrekkelig ivaretatt. Hvordan vurderer du dette forskningsetiske
spørsmålet?

Skriv ditt svar her...
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Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.

SV-125 1 Samfunnsvitenskapelige emner Page 3 av 6



INFORMASJON OM DOKTORGRADSPROSJEKT OM FORSØRGELSE OG 

HELSE 

 

Mitt navn er May-Linda Magnussen. Jeg er sosiolog og forsker ved Agderforskning, og er i 

gang med et doktorgradsprosjekt om menns forsørgeransvar og helse. Du får dette 

informasjonsskrivet fordi jeg håper du vil vurdere 1) om du selv kan tenke deg å delta i 

prosjektet ved å stille til intervju, og/eller 2) om du kjenner andre menn som du tror kan være 

interesserte i å delta i prosjektet.    

 

Tema 

Prosjektet har arbeidstittelen Forsørgelse og helse i menns hverdagsliv. Mange menn har et 

hovedforsørgeransvar for familien, og jeg ønsker å finne ut mer om hva dette betyr i 

hverdagen, og hvordan dette ansvaret håndteres når menn blir alvorlig syke. Jeg ønsker å få 

kunnskap om ditt og din partners forhold til jobb og familie, hvordan dere ordner 

familieøkonomien og hvordan dere håndterer sykdom og helseproblemer. Alle mennene jeg 

intervjuer har eller har hatt kreft.  

 

Hva ønsker jeg av deg? 

Jeg ønsker å intervjue deg om temaene nevnt ovenfor og/eller at du tenker gjennom om du 

kjenner andre aktuelle informanter. Det kan være at jeg ønsker å intervjue deg flere ganger i 

løpet av prosjektperioden, men det kan du ta stilling til om det skulle bli aktuelt. I så fall vil 

du selvfølgelig få oppdatert informasjon om prosjektet og hvilke spørsmål som er mest 

aktuelle i oppfølgingsintervju(ene).  

 

Om intervjuet 

Intervjuet gjør vi på et tidspunkt og et sted som passer deg. Jeg legger opp til at dette skal 

være uformelle samtaler uten for mye regi, men hvor jeg selvfølgelig har en del spørsmål jeg 

ønsker å diskutere med deg. Hvor lang tid vi bruker, er i stor grad opp til deg selv, men for 

prosjektet er det bare positivt om du har mye på hjertet.    

 

Institusjonell tilhørighet og veiledning 

Jeg er tatt opp ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.  

Prosjektet mitt er finansiert av Agderforsknings grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd, 

samt midler fra Sørlandets kompetansefond. Min veileder er post.doc. Helene Aarseth ved 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Agder. Prosjektet skal avsluttes 

i løpet av 2013.                                                                                                                                                                                                  

 

Frivillighet, konfidensialitet og åpenhet 

Det er selvfølgelig helt frivillig å delta i dette forskningsprosjektet, og du kan når som helst og 

uten å oppgi grunn beslutte å avbryte din deltakelse. Prosjektet er meldt til 

Personverneombudet for forskning (NSD
1
). Jeg er som forsker underlagt taushetsplikt, og det 

som kommer frem i intervjuene, behandles konfidensielt. Jeg vil ta intervjuene opp på 

lydbånd, og båndet vil oppbevares i lukket skap på mitt kontor. Sitater som brukes i en 

eventuell avhandling, vil anonymiseres. Båndopptakene vil slettes ved prosjektslutt, og kun 

anonymiserte sitater vil oppbevares og eventuelt brukes videre i annet forskningsarbeid.  

 

                                                           
1
 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 
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Hva må du tenke gjennom før du bestemmer deg for å delta? 

Det er viktig at du tenker gjennom hvilke belastninger intervjuing kan innebære for deg. Dette 

er kanskje spesielt viktig dersom du befinner deg i et tidlig stadium av kreftsykdom og denne 

situasjonen er ganske ny for deg. Jeg må presisere at jeg ikke har terapeutisk kompetanse, 

men at jeg selvfølgelig vil gjøre mitt beste for å møte deg med respekt og interesse. Jeg vil 

videre presisere at selv om du skulle si ja til å intervjues, så er det veldig viktig at du selv 

setter grensene for hva du ønsker å prate om og hvor åpen du ønsker å være under intervjuet. 

Ved å være bevisst på dette hjelper du meg som forsker i min plikt til å ivareta ditt ve og vel 

under og etter intervjuing.      

 

Hva gjør du hvis du har lyst til å delta og/eller vet om andre aktuelle deltakere? 

Da ringer du meg på 48 01 05 47 eller mailer meg på mlm@aforsk.no. Ring også gjerne om 

du trenger mer informasjon om prosjektet før du bestemmer deg, eller om du bare vil ta en 

prat om dine egne opplevelser per telefon, og ikke delta i intervju. Alle innspill er viktige for 

arbeidet jeg skal gjøre.  

 

May-Linda Magnussen                                                                                                  

Stipendiat, Agderforskning 
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3 OPPGAVE

SV-125, oppgave 2

Oppgave 2 (teller 1/3)
Gjør rede for bekreftende ferdigheter i kommunikasjon.

Skriv ditt svar her...
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