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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
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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...

BESVARELSE

Oppgave 1
For å besvare denne oppgaven bruker jeg kunnskap fra boken Forskningsprosessen av Olsson og Sørensen

og boken Medisinsk og helsefaglig etikk av Ruyter, Førde og Solbakk. I tillegg bruker jeg informasjonsskrivet

til May-Linda Magnussen som følger med i eksamensoppgaven.

Formålet
Av informasjonsskrivet til May-Linda Magnussen kommer det frem at formålet med forskningsprosjektet er å

finne ut hva det betyr i hverdagen at menn ofte har hovedforsørgeransvaret i familien, og hvordan ansvaret

håndteres når menn blir alvorlig syke.

Strategi
Strategien i forskningsprosjektet er analyse av lydbånd som tas opp under intervju av forsøkspersonene.  

Materiale og metode
Materiale som Magnussen bruker er samtaler med forsøkspersonene som blir tatt opp på lydbånd.

Forsøkspersonene er menn som har eller har hatt kreft. Metoden er intervju av forsøkspersonene der hun

stiller en rekke spørsmål som hun ønsker svar på, men hun oppfordrer også til at forsøkspersonene forteller

mye selv. Magnussen nevner at hun ikke ønsker for mye regi, og legger dermed opp til en nær, personlig

samtale. Hun sier at det kan bli flere intervjuer, men dette er noen som forsøkspersonen kan ta stilling til om

det blir aktuelt. Lydbåndene vil bli analysert og behandlet anonymt og konfidensielt.  

Kvalitativ og kvantitativ forskning
Kalitativ og kvantitativ forskning er to forskellige typer forskning. Ved å bruke informasjonsskrivet vil jeg drøfte

forholdet mellom disse to typene.

Informasjonsskrivet inneholder informasjon om prosjektet, om forskeren og om hva det å være med i

forsjektet innebærer for forsøkspersonene. Dette er viktig i både kvalitativ og kvantitativ forskning. Forskeren

ønsker selv å intervjue menn som har eller har hatt kreft. Dette vil si at forskeren får et nært og subjektivt

forhold til forsøkspersonene og hun står "innenfor". Dette tyder på kvalitativ forskning. I en kvantitaitiv studie
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ville forskeren vært objektiv og hatt liten eller ingen kontakt med forsøkspersonene. Forskeren ville stått

"utenfor". 

Det står ingenting om hvor mange personer som skal være med i prosjektet, men hun nevner at hun ønsker

å stille en del spørsmål til forsøkspersonene. Siden informasjonene skal samles inn via intervju mellom

forsker og forsøkspersoner vil det trolig ikke være alt for mange personer med i prosjektet, da det ville tatt

enormt med tid. Dette tyder også på at dette er kvalitativ forskning, som kjennetegnes ved få forsøkspersoner

og mange variabler. I kvantitativ forskning ville det vært mange personer og få variabler.

I prosjektet ønsker Magnussen og finne ut hvordan en alvorlig sykdom vil påvirke forsørgeransvaret til

mannen. Dette er noe som ikke man kan finne ut av ved å bruke kvantitative data (f.eks. hvor mange, hvor

mye), men man vil få dypere og spesifikke svar. Dette viser også at forskningen er kvalitativ. I kvalitativ

forskning vil man få svar som er mer spesielle og man ønsker å avdekke spesielle mønstre. På grunn av

dette er resultatene vansklige å standardisere og generalisere. I kvantitativ forskning er det derimot vanlig å

standardisere og generalisere resultatene man får. Dette er en deduktiv metode via statistisk analyse. Man

velger et representativt utvalg av populasjonen for å svare på noen få spørsmål. Vanlige innsamlingsmetoder

er blant annet spørreundersøkelser og bruk av medisinske journaler. Vanlige kvalitative innsamlingsmetoder

er blant annet intervju, casestudie og tekstanalyse. Siden personlig intervju mellom forsker og

forsøkspersoner brukes her, er dette enda noe som viser at dette er kvalitativ forskning.

I kvalitativ forskning jobber forskeren med innsamling av resultater og analyse samtidig. Dette kan ta tid da

det ofte er lange intervjuer eller studier av forsøkspersonene. I kvantitativ forskning er disse delene hver for

seg, og det er hovedsakelig planleggingen av prosjektet som er tidkrevende. 

Momentene som er nevnt over viser forholdet mellom kvalitativ og kvantitativ forskning.

Vurdering av forskningsetisk spørsmål
I Informasjonsskrivet får forsøkspersonene tydelig informasjon om hva forsøket handler om og hva det

kreves av personene som sier ja til å være med. Dette er viktig i forskning på mennekser der

informasjonskravet står sterkt. Dette går ut på at forsøkspersonene skal få muntlig og skriftlig informasjon om

prosjektet i god tid før det starter. I tillegg vektlegges krav om informasjon, forståelighet og samtykke.

Forståelighetskravet er også viktig, og det går ut på at all informasjon til forsøkspersonene skal gis på

lekmannsnivå. Altså med et språk der man ikke trenger å være fagorientert for å skjønne hva det handler om.

I informasjonsskrivet bruker Magnussen et forståelig språk, og gir informasjon på en kort og presis måte.

Informasjonsskrivet tilbyr ikke forsøkspersonene om å være med, men det forespørr om de ønsker å være

med. Dette er viktig i forskningsprosjekter. Prosjektet skal ikke være et gode som man tilbys å være med på,

men det skal hjelpe forskeren at man blir med. Dermed skal man forespørres om å være med. Dette fremmer

sikringen av førsøkspersonene ved at de blir sett på som et nyttig verktøy for å få svar på et formål.  

Magnussen informerer om at det er helt frivillig og være med og man kan trekke seg når som helst uten

begrunnelse. Dette er svært viktig siden lovlig forskning kan kun gjøres på frivillige personer. Dette fører også

til beskyttelse av forsøkspersonene siden det er lov å trekke seg når som helst uten grunn. Dermed vil man

kunne melde seg på for så å finne ut av at man ikke ønsker å være med likevell. Forskeren nevner også at

hun har meldt prosjektet til Personverneombudet for forskning. Dette er med på å fremme troverdigheten til at

prosjektet foregår under lovlige rammer. Magnussen nevner at hun er underlagt taushetsplikten, at

intervjuene vil behandles konfidensielt og at sitater fra lydbåndene vil anonymiseres dersom de brukes. Dette
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fremmer forsøkspersonenes interesser og oppfyller beskyttelseskravet om taushetsplikt, konfidensialitet og

anonymitet. Forskeren nevner også at lydbåndene vil bli oppbevar i et lukket skap på hennes kontor og

slettet ved prosjektslutt. Kun anonymiserte sitater vil bli oppbevart og enenuelt brukes i annet

forskningsarbeid. Dette er viktig for forsøkspersonene å vite for å kunne føles seg trygge på at det de sier er

konfidensielt og anonymt. 

I et eget avsnitt informerer Magnussen om hva forsøkspersonene bør tenke gjennom før de velger å delta.

Hun pressiserer at hun ikke har terapautisk kompetanse, men at hun vil møte personen med respekt og

interesse. Vidre skriver hun at det er viktig at forsøkspersonen selv setter grenser for hva han ønsker å

snakke om. Tidligere i informasjonsskrivet nevner Magnussen at forsøkspersonen velger tid og sted. Til slutt

nevner hun at hvis man ønsker mer informasjon før man bestemmer seg kan man ta kontakt med henne. Alt

dette er med på å øke tryggheten rundt prosjektet og viser at forskeren ønsker å komme dataene i møte.

Basert på det som er nevnt over vil jeg konkludere med at prosjektet ivaretar forsøkspersonenes interesser,

og det er trygt for et nært familiemedlem å delta i Magnussens prosjekt.  

Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.
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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...

BESVARELSE

Oppgave 2
For å besvare dette spørsmålet bruker jeg kunnskap fra boken Kommunikasjon i relasjoner av Eide og Eide.

  

Bekreftende ferdigheter går ut på å vise at man lytter, ser og forstår det den andre sider. Da er det viktig at

man bruker nonverbal kommunikasjon ved å ha øyekontakt, nikke bekreftende og ha en åpen kroppsstilling.

Ved å ha øyekontakt med den man prater med viser man at fokuset er på den personen og ikke på noe

annet. Dette skaper trygghet og gjør at personen vil fortelle mer. Ved å nikke bekreftenede viser man at man

følger med på samtalen og det den andre forteller. Ved å ha en åpen kroppsstilling viser man en mer åpen

holdning til det den andre sier og man blir en lettere person å snakke med.

Bekreftende ferdigheter er viktig i varierende grad i de ulike kommunikasjonsperspektivene: lineært

perspektiv, dialogperspektiv, prosessperspektiv, tverrkulturelt perspektiv og systemteoretisk perspektiv. For

eksempel i et prosessperspektiv vil det foregå en dialog der også følelser er involvert. Da er det viktig å bruke

bekreftende ferdigheter i samtalen for å vise at man lytter til den andre og følger med på det han/hun sier.

Bekreftende ferdigheter går også ut på å komme med små bekreftende ord som for eksempel "mhm". Da

viser man at man følger med på det den andre sier og viser at man også oppfatter innholdet. Man kan også

bruke verbal kommunikasjon ved å si korte ord som for eksempel "ja" og "nei". Dette viser også at man lytter

til den andre og forstår hva han/hun sier. 

Selv om ikke bekreftende ferdigheter involverer så mange ord fra mottakerens side, er det likevell viktig med

kongruens. Kongruens vil si at den verbale kommunikasjonen stemmer overens med den nonverbale. Dette

innebærer at for eksempel et "ja" sies samtidig med at man nikker bekreftende. Inkongruens, altså at det

verbale ikke stemmer med det nonverbale, vil skape forvirring hos den man prater med. Et veldig konkret

eksempel er at man sier "ja" mens man rister på hodet. I praksis så skjer ikke akkuratt dette så ofte, men det

illustrer forvirringen som vil oppstå hos personen man prater med ved inkongruens.

Ved å bruke bekreftende ferdigheter i kommunikasjon fremmer man at den andre parten (senderen) ønsker å

fortelle mer ved at senderen opplever at det han/hun sier virker interessant eller nyttig. Dette er en viktig

egenskap som helserpersonell må bruke stort sett hver dag. Ved å bruke bekreftende ferdigheter vil man få

fram nyttig informasjon av pasienten og skape et tillittsforhold. For bioingeniører er det viktig å bruke

bekreftende ferdigheter blant annet ved blodprøvetaking. Da er det viktig å få informasjon fra pasienten om
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hvilket forhold han/hun har til blodprøvetaking. Ved å bruke bekreftende ferdigheter vil pasienten føre deg

sett og hørt, og dette danner grunnlaget for en god opplevelse ved blodprøvetaking. 
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