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Utlevering tirdag 6.april kl. 11.00. Innleveringsfristen er fredag 9.april kl.11.00. 

Besvarelsen skal leveres som PDF-fil i Inspera (mer om dette under). 

 

Oppgavesettet er på 4 sider, og består av 3 deler som teller like mye. Du må svare på alle 

oppgavene for å ha besvart eksamen.  

 

Før du begynner å skrive besvarelsen, må du sørge for at du har lest og forstått UiOs informasjon 

om fusk: http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/  

Du må bruke en sitat- og referansestil (for eksempel MLA, Chicago eller APA) gjennom hele 

besvarelsen, og i litteraturlisten til slutt. Du må derfor også sette deg inn i korrekt bruk av kilder og 

referanser: http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/  

___________________________________________________________________________  

 

 
DEL I Kvantitativ og kvalitativ metodologi og forskningsetikk   

 

Oppgave 1  

 

Forklar forskjellen på et kvalitativt og kvantitativt forskningsopplegg med tanke på disse fire 

aspektene ved et forskningsopplegg og bruk eksempler i diskusjonen: 
 

1) Problemstilling, 2) Metodisk opplegg, 3) Forholdet til kildene og 4) Tolkningsmuligheter.  

 

Forklar også hvordan validitet og reliabilitet vurderes og testes på forskjellige måter i kvalitative og 

kvantitative forskningsprosjekter. Bruk eksempler. 

  

Oppgave 2  

 

Case: Du vil gjennomføre en studie av hvordan aldersgruppen 20-25 år diskuterer politiske 

spørsmål i sosiale medier. Du ønsker i utgangspunktet å samle inn data fra sosiale medier for å 

besvare problemstillingen din. Diskuter forskningsetiske spørsmål du må ta hensyn til før du kan 

gjennomføre undersøkelsen din, underveis i prosessen, og ved eventuell publisering av funn fra 

studien.  

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/
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Del II Kvantitative metoder  

 

Oppgave 3  

 

Du skal ved hjelp av en kvantitativ innholdsanalyse undersøke hvordan norske nyhetsmedier dekker 

klima- og miljøspørsmål. 
 

a. Sett opp et forslag til hvordan du kan presisere og operasjonalisere problemstillingen.   

b. Forklar deretter hvordan du vil gå frem for å sikre studiens reliabilitet.   

 
 

Oppgave 4  

 

Tabellen under viser funn fra Reuters Institute Digital News Report 2020 (s. 11). Funnene er basert 

på en kvantitativ undersøkelse med bruk av strukturert utspørring.   

  

a. Identifiser variabler og verdier i tabellen  

b. Hvordan vil du fortolke tallene som vises i tabellen?   

c. Hva vil du si er de viktigste forskjellene blant landende?   
  

 

Oppgave 5  

 

Tabellen under («tabell 20») viser resultater fra EU Kids Online-undersøkelsen i Norge 2018 (s. 

42). Dette er en kvantitativ undersøkelse med bruk av strukturert utspørring. 

Undersøkelsens metode er beskrevet på følgende vis: «Datainnsamlingen foregikk sommer/høst 

2018 med et representativt utvalg barn mellom 9-17 år som har brukt Internett de siste tre 

månedene, samt én av deres foreldre/foresatte». (Staksrud og Ólafsson 2019, 13).  

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf
https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/nordic/research/research-groups/living-the-nordic-model/news/eu-kids-online-hovedrapport-for-norge-2019.pdf
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Tabell 20 Holdninger til hatytringer, etter alder (11+) og kjønn 
  

% som er helt uenig i at det er greit å 

…  

11-13 år  14-17 år    

G  J  G  J  Alle  

sende hatefulle eller ydmykende meldinger 

til noen på nettet hvis den andre angrep 

deg først  

  

  

63  

  

  

81  

  

  

53  

  

  

76  

  

  

67  

sende hatefulle eller ydmykende meldinger 

til noen på nettet hvis den andre fornærmer 

vennene eller familien din  

  

64  

  

86  

  

52  

  

77  

  

67  

 

EU Kids Online 2018: m1-1Ba-e: Hvis du nå tenker på hatefulle eller ydmykende meldinger og kommentarer på 

Internett (f.eks. at noen fornærmes i sosiale medier), hvor uenig eller enig er du i følgende påstander? Base: Barn i 

alderen 11-17 år som bruker Internett (n=717). Antall barn som har svart på disse alternativene varierer mellom 

n=673 og n=681.  

  

a. Hvilket univers studeres?  

b. Hvor mange har svart på spørsmålene presentert i tabellen?  

c. Identifiser variabler og verdier i tabellen  

d. Hvordan vil du fortolke funnene som presenteres i tabellen. Trekk gjerne inn effekter og 

samspill  

e. Diskuter i hvilken grad tabellen kan besvare følgende hypotese: det er flere jenter 

enn gutter som ikke synes det er greit å sende hatefulle eller ydmykende meldinger til 

noen på nettet dersom den andre angrep først  

  

  

Del III Kvalitative metoder  

 

Oppgave 6  

 

I denne oppgaven skal du lage et forskningsdesign over et kvalitativt forskningsprosjekt. Tema for 

forskningsprosjektet er redaksjonelle praksiser i en nyhetsredaksjon, der du er interessert i å finne ut 

av hvordan nyheter blir til. Formuler en problemstilling og lag et forskningsdesign der du inkluderer 

følgende elementer: 
 

a. Hvilke(n) metode(r) du skal benytte   

b. Presiser utvalget (hva, hvem du skal forske på helt konkret)   

c. Gjøre rede for og diskuter på hvilke måter metoden(e) er egnet til å svare på 

problemstillingen din, inkludert styrker og svakheter.   

d. Gjøre rede for og diskuter hvordan du i planlegging og gjennomføringen av studien kan 

jobbe for å sikre dataenes kvalitet.   

e. Gjør rede for og diskuter viktige etiske hensyn du må ta, relatert til temaet du skal forske 

på og metoden(e) du skal bruke. 



  

 

Side 4 av 4 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

- Du kan skrive eksamensbesvarelsen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

 

- Besvarelsen skal leveres i Inspera. Når du laster opp besvarelsen må du passe på at det er en 

PDF-fil (.pdf). Andre filformater vil ikke godtas av systemet. Filen skal kalles for kandidatnummeret 

ditt, slik: 1234.pdf. Inspera stenger presis og automatisk kl. 11:00, så siste mulighet til å laste opp 

besvarelsen er kl. 10:59. 

 

- På forsiden av besvarelsen skriver du ditt kandidatnummer som du finner i Studentweb (IKKE 

NAVN), emnekode og emnenavn, samt semester og år. 

 

- Emner med ti studiepoeng tilsvarer normalt en ti siders besvarelse (en side tilsvarer ca. 2300 

tegn, uten mellomrom). Forsiden og litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene.  

 

Informasjon om  hjemmeeksamen ved UiO: https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/   

 

 

Maria Utheim vil svare på spørsmål om oppgaveteksten som sendes på mail  

til maria.utheim@media.uio.no innen kl. 11:30 på tirsdag 6.april. 
 

Eksamensresultat vil bli publisert i Studentweb innen 3 uker. Resultater gis ikke over e-post 

eller telefon.  

 

 

https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/
mailto:maria.utheim@media.uio.no

