
Generell sensorveiledning – STV 4020C, Høst 2019 

 

Mappen består totalt av: 

 To caseoppgaveinnleveringer der man skal løse en avgrenset metodeoppgave. Lenge: 

7-8 sider hver. 

 En caseoppgaveinnlevering som er mer omfattende. Lengde: 10 sider. 

Alle oppgavene tar utgangspunkt i konkrete forskningsspørsmål og handler om design av 

elementer i en survey- eller intervjuundersøkelse. 

Alle besvarelsene skal begrunne løsningene som skisseres, med basis i emnets 

pensumlitteratur. 

Det er viktig å huske på at vi ikke kan forvente besvarelser fri for svakheter selv blant de aller 

beste - få om noen har forsøkt formulere spørsmål til spørreskjema eller intervju før. Det de 

leverer er utkast, ikke resultatet av en lang prosess med innspill fra andre, slik forskeres 

endelige spørreskjema og intervjuguider er (selv om de kan diskutert underveis). Derfor er 

begrunnelsene for valgene nesten viktigere enn selve forsøket på spørsmål og svarkategorier.  

Dere finner pensum på emnesiden 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4020C/h19/pensumliste/index.html 

og presentasjonene vedlagt på epost. Sjekk disse for å se hva vi til nå har vektlagt. Eksplisitte 

referanser til pensum forventes og skal vektlegges i vurderingen.  

Husk at studentene kan ha surfet på nett så vi skal være obs på plagieringsmulighet selv om 

det er OK, og kan være lurt, å la seg inspirere av eksisterende forskning. Det er greit å låne 

spørsmål fra en eksisterende studie (anbefalt i litteraturen), men spørsmålet skal da være 

relevant og godt begrunnet.  

Husk at det ikke settes formell delkarakter, men gi en pekepinn på nivå i tråd med «Normene 

for karaktersetting» http://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-

karakterbeskrivelse/sv-isv.html.  

For å bestå emnet, må alle oppgavene være bestått i samme semester som undervisningen gis, 

og besvarelsene må leveres i tide. De to første oppgavene teller ca. 30 prosent hver, og den 

siste oppgaven teller ca. 40 prosent. Det gis én samlet karakter.  

Administrasjonen gir beskjed om noen ikke leverer og har sykemelding. De må få en ny 

oppgave og utsatt innlevering. 

Vi forventer stigende kurve, og dermed at kandidatene presterer bedre siste enn første gang. 

Progresjon skal premieres.  
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