
ME-110

Skriftlig eksamen

29.11.2016 08:00

29.11.2016 13:00

20.12.2016 00:00

08.11.2017 09:41

Digital Eksamen

KANDIDAT

6673

PRØVE

ME-110 1 Praktisk samfunnsforskning

Emnekode

Vurderingsform

Starttid

Sluttid

Sensurfrist

PDF opprettet

Opprettet av



1 ME-110, forside

Ja

Nei

Riktig. 0 av 0 poeng.

2 ME-110, del 1

Del 1 av eksamensoppgaven vil gjøre rede for deloppgavene a) informert samtykke, b) kausal spuriøsitet, d)
elementær dokumentanalyse, og e) forforståelse i forskning. 
 
a) Informert samtykke
Det informerte samtykke tar for seg å sikre forskningsdeltakeres krav på å få tilstrekkelig med viten om et
forskningsprosjekt før vedkommende enten takker "ja" eller "nei" til å delta. Det fremkommer i Den nasjonale
forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (forkortet til NESH) sine
retningslinjer som en helt sentral norm for hvordan god vitenskapelig forskning skal ta hensyn til
forskningsdeltakere. NESH beretter mer inngående at det informerte samtykke i tillegg både skal være fritt og
uttrykkelig. Når samtykke er informert, har altså forskeren/forskerne i et prosjekt ansvar for å gi deltakerne full
tilgang på all informasjon. Forskerne er her pliktig til blant annet å berette om forskningsfeltet,
forskningsprosjektets formål, hvem som står for finansiering av prosjekt, hvem som får tilgang til resultater og
samtidig hva slags mulige uttfall det vil innebærer å delta - både negative og positive konsekvenser. Når
samtykke er fritt, vil det si forskningsdeltakeren ikke utsettes for ytre press eller tvang av eksempelvis en sjef,
medarbeidere, lærer eller medelever. Det vil si at deltakere skal ha full mulighet til å bestemme selv om
vedkommende ønsker å bidra i forskningsprosjektet eller ikke. Når samtykke er uttrykkelig innebærer det at
forskningsdeltakere skal ha gitt klart og presist uttrykk for at vedkommende har forstått informasjonen som er gitt
ved å vite hva det innebærer å delta i prosjektet. Etiske utfordringer hvor vidt f.eks. et barn eller en
funksjonshemmet voksen har mulighet til å gi et uttrykkelig samtykke settes det ofte spørsmål ved. Her kan
foreldre eller eventuelt andre foresatte bistå barnet med dette, og for personen med funksjonshemning kan en
brukerrepresentant bidra med støtte. Det informerte samtykket omhandler også hvis et forskningsprosjekt
ønsker å finne data om informanter i registre. Dette krever først og fremst konsesjon av Datatilsynet, men og så
at de enkelt personvernombud (eks. registerdata hos NAV) samtykker til at forskerne får tilgang. Ruyter beretter
om at informert samtykke opptrer som en av en (av syv) forsvarslinjer i forskningsetikk for å skulle beskytte både
enkeltindivid og samfunn. Ruyter poengterer dette gjennom forskningseksperimenter som både var grovt uetiske
og utforsvarlige av fanger i konsentrasjonsleire under den andre verdenskrig (eks. krigsfanger, jøder,
funksjonshemmede, homofile og politiske oponenter), der forskningsdeltakerne ikke samtykket til å bli forsket
på. Informert samtykke vektlegger sterkt at forskere skal akte menneskeverdet. Man kan avslutningsvis si at
informert samtykke går innunder personvern ved at man ser på forskningsdeltakernes autonomi som høyst
viktig.
 
b) Kausal spuriøsitet
Når oppgaven videre skal ta for seg redegjørelsen av kausal spuriøsitet, vil det være relevant først å se
begrepene hver for seg. Kausalitet er et ord som defineres som et årsaks-virknings forhold. Man ser altså her på
hvordan et fenomen antas å påvirkes av et annet. Her kan man knytte inn variabel som gjerne forklares som det
man undersøker. Variabler henviser gjerne til egenskaper eller kjennetegn ved enhetene (den eller de man
undersøker). Videre snakkes det gjerne om avhengige variabler og uavhengige variabler. I forskning ser man
gjerne på kausalitet som en kontrafaktisk forståelse. Det vil si at man undres hvordan et forhold hadde sette
anerledes ut hvis en annen faktor hadde oppstått. Med enklere ord er det snakk om en "hvis hva?"-tankegang.
En spuriøs sammenheng dreier seg om at en effekt mellom to variabler reelt skyldes en tredje bakenforliggende
variabel. For å kombinere begrepene forklarer kausal spuriøsitet at en bakenforliggende (tredje) variabel er
årsaken til virkningen mellom to variabler, hvor man i utgangspunktet tenkte at den ene variabelen påvirket den
andre. Her vil altså en effekt som man tror skyldes at en avhengig variabel påvirkes av en uavhengig variabel,
faktisk skyldes en bakenforliggende variabel. Fekjær sier at barns alder har effekt på barns leseferdigheter, men
at det også kan skyldes foreldres utdanningsnivå. Dette kan knyttes opp som et eksempel på kausal spuriøsitet. 
 
d)  Elementær dokumentanalyse
Dokumentanalyser dreier seg om at man systematisk gjennomgår tekster som i utgangspunktet hadde et annet
formål. Dokumentene fungerer altså her som sekundære kilder, hvor man foretar analyser av tekstene i
forskningsformål. En elementær dokumenanalyse ser primært på blant annet dokumentype, forfatter, tekstens
formål, valg og fravalg. Dette knytter Jacobsen og Duedahl opp mot at man i dokumentanalyser har kildesyn,
kildekritikk og kvalitetsvurdering. For å se på disse momentene ser man på fire begreper: 1) betydning - hva
forteller dokumentets språk gjennom f.eks. koder?-, 2) troverdighet - bærer dokumentet preg av sannhet? -, 3)
autentisitet - er dokument reelt sett det som det begir seg for å være?-, og 4) representativitet - er i dokumentet
utvalget generaliserbart? Videre kan dokumentanalyser benyttes i både kvanitative metoder (ser eksempelvis på
hyppigheten i forkomsten av et bestemte ord i en tekst) og kvalitative metoder (ser eksempelvis på
meningsforhold i en tekst). 

Dokumentanalyser kan ta sitt utgangspunkt i fire ulike analysestrategier som Jacobsen og Duedahl presenterer: 
1. Mikrohistorie. Små utsnitt trekkes ut av et dokument - for eksempel en situasjon, person eller et tettsted. Man
ser her særlig på avvikeres situasjon og behandling i samfunnet.
2. Dikursanalyse. Man forsøker å gjennom diskursen (ord og begreper) i dokumentet å danne seg en felles
virkelighetsforståelse. Særlig vil det være vanlig å se på personer som faller ut diskursen og hvordan makt
knyttes opp mot dette.
3. Tekst- og innholdsanalyse. Ser særskilt på forekomsten av spesifikke ord og hva slags ord som opptrer med
andre ord. 
4. Begrepseteori. Omhandler at begreper som brukes i et dokument kan behandles nøytralt. Man ser på
forståelsen av at forfatteren alltid vil være preg av f.eks. verdiladninger som er knyttet opp mot begreper man
bruker. Koselleck knytter begrepsteori opp mot to analyseforståelser - enten diakron - ser på utviklingshistorien
av et begrep over tid - eller synkron - ser på hvordan begreper samspiller med andre i en gitt tid. 
 
e) Forforståelse i forskning
Med forståelse i forskning mener man at forskere aldri vil kunne gå inn i et studie med et objektiv og nøytralt
sinn. Dette kan særlig knyttet til et humanistisk vitenskapssyn som er en forståelse innenfor
samfunnsvitenskapen. I humanistisk vitenskapssyn ser man gjennom hermenutikk og sosial interaksjonisme på
at enkeltindivider både tolker og forstår verden på ulikt vis med bakgrunn i sin oppvekst, språk og kultur, og
dannelsen av at virkelighetsoppfatning oppstår i sosiale samspill med andre mennesker. Mennesker ses på
som subjektive. Dermed vektlegges det i samfunnsvitenskapelig forskning at forskere som går inn i et gitt studie
må være seg bevisst over forforståelse han eller hun kan ha fra før av. Dette kan f.eks. være negative
fordommer om mennesker man skal undersøke. Når man benytter seg av observasjon, vektlegger man særlig at
forskeren før og etter skal gjøre seg besvisst over dette. Forforståelser kan forstyrre hvor vidt man klarer å sette
seg inn i informantenes perspektiv eller ikke. Samt vil dette kunne farge resultatene på "godt eller vondt". 
 
Eksamensbesvarelsen del 1 har først tatt for seg det frie, uttrykkelig og informerte samtykke både som en
forskningsetisk norm og forsvarslinje. Videre så deloppgave b) på kausal spuriøsitet som et årsaks-virknings
forhold hvor det faktisk er en bakenforliggende (tredje) variabel som kan forklare effekten av en tenkt
sammeheng mellom en først og andre variabel. Dernest forklarte elementær dokumentanalyser hvordan man
systematisk går gjennom tekster som sekundære kilder til forskningsformål. Her var dokumenters betydning,
troverdighet, autentisitet og representativitet sentrale begreper. Eksamensbesvarelsen tok til slutt for
redegjørelsen av forforståelse i forskning gjennom et humanistisk vitenskapssyn, som beretter om at forskeren
må forhold seg bevisst hva hun eller han "går" inn eller ut med i et forskningsstudie. 

Besvart



3 ME-110, del 2

Innledningsvis
Del 2 av eksamensbesvarelsen tar for seg to deloppgaver - a) og b). Først vil oppgaveteksten ta for seg
presentasjonen av to problemstillinger som kandidaten tror kan være aktuelle for å forstå fenomenet ut ifra tre
bilder. Kandidatene velger å forstå fremstillingen av fenomenet som fremgår på bildene som temaer om
rusmisbruk og rusavhengighet. Dernest vil besvarelsen av oppgaven foreslå og begrunne to metoder som
kandidaten tror vil være fruktbar for hver av problemstillingene. Til slutt vil eksamensteksten i del 2 munne ut i
avsluttende oppsummering. 
 
a) Hvilke problemstillinger kan egne seg for å skulle forstå rusmisbruk og rusavhengighet som
fenomen?
 
Problemstilling nr. 1 - Rusmisbruk
Har rusmisbruket blant eldrende mennesker i Norge økt?
 
Her har kandidaten valgt å stille spørsmålet opp som en hypotese. Hypotese er et annet ord for en påstand.
Hypotesen ønsker å skulle bekrefte eller falsifisere hvor vidt det finnes en økning i rusmisbruk blant eldrende
mennesker i Norge. En slik problemstilling kan være med å belyse rusmisbruk som fenomen gjennom å se på
f.eks. kjønn og rusmisbruk, hyppigheten av rusmisbruk, hvilke rusmidler som benyttes og hvordan rusmisbruk
fremkommer blant eldre personer i befolkningen. 

Problemstilling nr. 2 - Rusavhengighet 
Hvordan er hverdagslivet til rusavhengige mennesker? 
 
Forskningsspørsmål: 
Hva slags opplevelse og forståelse har rusavhengige mennesker av sitt daglidagse liv?
 
Her velger kandidaten først å stille en åpen problemstilling, for så å snevre inn problemstillingen ved å stille et
utdypende forskningsspørsmål. Problemstillingen ønsker i første omgang å finne ut av rusavhengige mennesker
hverdagsliv. Forskningsspørsmålet skal snevre inn og utdype hva man faktisk ønsker å undersøke. I den
aktuelle problemstillingen er det nettopp hvilke opplevelser og forståelser rusavhengige mennesker tilegner i sitt
daglige liv. En slik problemstilling kan være med på å belyse rusavhengighet gjennom menneskers
egenforståelse av sitt liv med daglig bruk av rusmidler. 
 
b) Hvilke metodiske design kan brukes for å skulle undersøke problemstillingene? 
 
Metodevalg nr. 1 - Spørreskjemaundersøkelse om rusmisbruk
I forhold til problemstilling nr. 1 tror kandidaten at kvantitative metoder vil være fruktbart. Dette kan begrunnes
ved at problemstillngen implisitt ønsker i sin informasjonssøken å gå i bredden gjennom å undersøke et stort
utvalg enheter. Datamaterialet i kvantitative metoder samles hovedsaklig inn som tall. Dataene blir videre kodet,
noe som vil si at de blir gjort maskinlesbare. Sentrale begreper som enheter (den eller de man undersøker),
variabler (det man undersøker, egenskaper eller kjennetegn ved enhetene) og verdier (konkretiseringer av
variablene hos hver enkelt enhet) danner gjerne en grunnforståelse for slike forskningsstudier. Videre tar
kvantitative metoder gjerne for seg mange enheter, men til gjengjeld er innsamlet informasjon om hver enkelt
enhet begrenset. En slik forståelse vil gjøre et fruktbart å kalle kvantitative metoder for ekstensive studier.
Kvantitative metoder er gjerne bekreftende og datadrevet, og har gjerne en deduktiv tilnærming til forskning. Det
vil nærmere forklart først si at en legger til grunn en teoretisk forståelse for så å gå videre til å samle inn data.
Kvantitative metoder forsøker som regel å få et mest mulig representativt utvalg for å kunne generalisere en
større gruppe med mennesker eller hele populasjonen for øvrig. Hovedfokuset i kvantitative metoder er gjerne å
se på årsaks-virknings forhold (kausialitet). 
 
Nærmere forklart tror kandidaten spørreskjemaundersøkelse (også kalt for survey) ville kunne vært nyttig for
utforskningn av problemstillingen. Survey er skjemaer med faste spørsmål og/eller svaralternativer (Fekjær).
Dette ville nettopp være nyttig for å samle inn datamateriale rundt kjønn og rusmisbruk, hyppigheten av
rusmisbruk, hvilke rusmidler som benyttes og hvordan rusmisbruk fremkommer blant eldre personer i
befolkningen. Samtidig vil man kunne nå mange mennesker. Her må det videre disktueres hvordan
spørreskjemaundersøkelsen skal deles eller sendes ut. Skal man foreta telefonintervju, sende skjemaene via
post/e-post eller skal man dele dem ut forhånd. Samtidig må man stille seg spørsmål om hvordan redusere
at forfallet ikke blir for stort. Jacobsen (i Fekjær) mener at man skal si seg fornøyd med en svarprosent på 50%.
Kandidaten mener her at det enten vil være best å dele ut via post. Grunnen til dette er at man slik vil kunne øke
anonymiering ved at informantene i fred og ro kan fylle ut skjemaene. På den annen side kan det hende at
temaet fremgår som sensitivt og tabubelagt blant eldre mennesker og at de derfor vil "pynte på fadaden" ved å
svare feilaktig. Likevel tror kandidaten til syvende og sist at survey godt på vei kan bekrefte eller falsifisere
hypotesen. Da man vil kunne samle inn store datamaterialer fra et representativt utvalg. Dermed vil man til
syvende og sist, hvis foreberedelser, selve undersøkelsen og analysen av datamaterialet har blitt forettatt
presist, kunne få et generaliserbart resultat populasjonen av eldre mennesker for øvrig. 
 
Metodevalg nr. 2 - Entnografisk undersøkelse blant rusavhengige mennesker.
I forhold til problemstilling nr. 2 tror kandidaten at kvalitative metoder vil være fruktbart. Dette kan begrunnes ved
at problemstillingen relativt implisitt i sin informasjonsøken ønsker å gå i dybden av forståelsen hos et
mindre utvalg med informanter. Man bruker også i kvalitative metoder enheter (kalles dog gjerne her oftere for
informanter), men datamateriale samles i alle hovedsak inn gjennom tekst. Kvalitative metoder tar som tidligere
sagt for seg et mindre utvalg av informanter. Da får man tilgjengjelde inn en utdypende informasjon om hver
enkelt informant. Dermed vil det ofte være med gunstig å kalle kvalitative metoder for intensive studier. Videre
omtaler man gjerne kvalitative metoder for å være eksplorerende og teoridrevet, og har gjerne en induktiv
tilnærming til forskning. Enkelt forklart innebærer dette først at man samler inn data for så å omdanne
resultatetene til teori. Hovedfokuset i kvalitative metoder er gjerne utforske informantenes forståelser.
Forskernes forståelser vil også påvirke analyser og fortolkninger av datamateriale. 
 
Nærmere forklart tror kandidaten at etnografi ville kunne vært nyttig for problemstillingen. Entografi dreier seg
om å studere sosiale handlinger i spesifike sosiale settinger (Ryen). Entografen undersøker en person eller en
gruppe over lengre tid i informanten(e)s dagligliv. Videre omhandler entografi at forskeren både er aktivt
deltakende fordi man nettopp er en deltakende observatør i hverdagslivet, samtidig som entografen skal skrive
ned observasjoner av hendlser, samtaler, osv. En annen sentral tanke i etnografisk arbeid, er at feltnotater fra
arbeid ikke er direkte kilder. Man ser på at forskeren legger ned en fortolkning i det vedkommende skriver, f.eks.
i valg og fravalg av informasjon. Entnografi vil altså være gunstig for problemstillingen nettopp fordi man får
observert informantenes dagligliv, og samtidig lærer å forstå deres opplevelser og forståelser. På den andre
siden så kan det som en utenforstående forsker være vanskelig å få innpass blant rusavhengige mennesker.
Her må man tenke på hvilken rolle en skal innta for å best tilgang til feltet? Samtidig må man tenke på hva man
er villig og hva man ikke er villig til å delta i. Et annet viktig moment er hvordan man skal kunne anonymisere og
avidentifisere rusavhengige mennesker som man ønsker å observere. Dette skyldes at rusmiljøer ofte er små,
og man kan derfor lett kjenne igjen informanter med mindre man gjøre seg besvisst om dette. Likevel tror
kandidaten at etnografi vil være gunstig nettopp fordi man kan få innpass i rusavhengige menneskers situasjon.
Man vil altså få et særegent innblikk i og forståelse av deres liv. 
 
Avslutningsvis
Eksamensbesvarelsen del 2 har først ta for seg temaet rusmisbruk gjennom problemstillingen Har rusmisbruket
blant eldrende mennesker i Norge økt? Dette er en hypotese som kan bekrefte eller falsifisere gjennom
resultatene ved er eventuelt forskningsprosjekt. Knyttet opp mot denne problemstillingen ble
spørreskjemaundersøkelse sett på som en nyttig metodisk design. Dernest tok oppgaveteksten for seg temaet
rusavhengighet og stilte følgende problemstilling og forskningsspørsmål: Hvordan er hverdagslivet
til rusavhengige mennesker? Hva slags opplevelse og forståelse har rusavhengige mennesker av sitt daglidagse
liv?  Dette er en problemstilling (som gjennom utdypende forskningsspørsmål) kan komme frem til forståelser
rundt fenomenet. Kandidaten knyttet etnografi opp som et gunstig metodisk design på denne problemstillingen. 
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