
Sensorveiledning 

1. Drøft styrker og svakheter ved casestudier i samfunnsvitenskapelig forskning. 

Her må man beskrive og definere hva et case studie er og så trekke frem hva begrensninger og 

muligheter med å utvinne gyldig kunnskap om casestudier. Flyvbjergs tekst om five 

misunderstandings vil være en svært relevant kilde, men både Moses og Knudsen og Creswell gir 

også inntak. EN god besvarelse løfter diskusjonen ved å vise til Flyvbjergs argumenter om at kritikken 

av casestudier ofte ikke er helt relevant all den tid at det de kritiseres for også gjelder 

samfunnsvitenskap generelt. 

Her forventes en definisjon av begrepet validitet og hva det referer til. En god oppgave vil diskutere 

kritisk i hvilken grad dette begrepet er egnet Creswell diskuterer dette.  

2. Beskriv og diskuter forholdet mellom begrepene ontologi, epistemologi og metodologi.  

En god besvarelse gir en presis besvarelse av de tre begrepene og hvordan de relaterer seg til 

hverandre, basert på Moses og Knutsen. + for god eksemplifisering  

3. Drøft utfordringer med å anlegge en naturalistisk tilnærming til studiet av sosiale fenomener. 

Her er det vesentlig å redegjøre godt for hvordan sosiale fenomener er konstituert gjennom enighet 

(sosialt konstruert) som også kan være temmelig lokal. (Basert på Knutsen og Moses) + for å trekke 

inn Sørhaug om diskusjonen av tykke og tynne beskrivelser.  

4. Drøft forholdet mellom metode og metodologi  

Hovedkilden her er Moses og Knutsen. Det vesentlige er å vise at de to begrepene er løst koplet og at 

de samme metodene kan benyttes innenfor ulike metodologiske rammeverk, hvilket er hovedpoenget i 

boka til Moses og Knudsen.  

 

Kvantitative oppgaver 
 

Innledningstekst 

European Social Survey blir gjennomført i de fleste europeiske land med jevne mellomrom i hvert 

land. Siden de samme spørsmålene blir stilt i alle land kan man gjøre internasjonale 

sammenligninger.  

I alle land ble det stilt følgende spørsmål: «How safe do you - or would you - feel walking 

alone in this area after dark?» (Spørsmålene ble stilt på ulike språk). Svarene ble gitt på en 

skala fra 1 (very safe) til 5 (very unsafe).  

Andre variable i datasettet er følgende:  

feelsafe – Dummyvariabel. Omkoding av spørsmålet om trygghet. Har følgende verdier: 1=føler seg 

trygge, 0 = andre svar 

country – indikator for hvilket land. DK=Danmark, FI=Finland, GB=Storbritania, NL=Nederland, 

SE=Sverige. NO=Norge  

agea – respondentens alder 

Female – Dummyvariabel for kjønn. 0=mann, 1=kvinne 



Alle spørsmål nedenfor er basert på dette datasettet. Besvar alle spørsmål med hele setninger i 

tillegg til evt. tall det spørres om slik at svarene er begrunnet.  

 

Generelt om vurderingen:  

Etter siste undervisningstime ble det stående igjen en del studenter og diskutere. Det ble tydelig at 

de ble forvirret av å gå fra figur til formulering av regresjonsmodell. De er mer komfortable andre 

veien – selv om det strengt tatt er ganske likt. Det kan være disse oppgavene er noe mer 

vanskelige enn først antatt. Undervisningen har for øvrig hatt et praktisk preg: gjøre figurer fine, 

eksportere resultater til Word etc. som jo ikke testes her. Jeg har jo likevel tenkt at disse 

oppgavene er innenfor hva de skal kunne klare, men vanskelighetsgraden er litt mer usikker enn 

først antatt.  

 

Oppgave 1 

a) Tabellen nedenfor viser output fra STATA for en regresjonsanalyse som sammenligner 

opplevd trygghet i de ulike landene. Hvor stor andel svarer at de føler seg trygge i Norge?  

Svar: 89.8% (konstantleddet) 

b) Hvor stor andel svarer at de føler seg trygge i Storbritannia? Er denne andelen i Storbritannia 

signifikant forskjellig fra andelen i Norge?  

Svar: 0.898-0.215 = 0.683 

 

 

 

NO er referansekategori 

 

Oppgave 2 



a) Figuren viser forventet trygghet etter alder som en lineær trend for hver land. Formuler en 

regresjonsmodell slik den må ha vært spesifisert for å lage denne figuren. Du skal ikke gjette 

på verdier for regresjonskoeffisientene, men skriv likningen med variabelnavn og 𝛽’er. (Hvis 

du ikke finner 𝛽 i Inspera kan du bruke b i stedet). Alternativt kan du skrive modellen slik du 

ville gjort det i STATA.  

Svar: feelsafe = a + b1*agea + b2*country + b3*agea * country 

Poenget her er å vite at det kreves et samspillsledd for at linjene skal bli forskjellig for 

hvert land.  

Merk at dette pusher litt hva vi gikk gjennom i timene fordi det her er snakk om 

interaksjon med en variabel som har flere enn to verdier. Det er mulig dette forvirrer 

vesentlig mer enn jeg tenkte. Det er dekket i boka, og jeg gjorde dem eksplisitt 

oppmerksom på dette på Fronter (par dager før eksamen, riktignok).  

Et relatert poeng er at det kan være de har problemer med notasjonen når det er flere enn 

to linjer. Men de burde kunne vise at de ser behovet for en modell som nettopp krever en 

linje for hvert land – selv om notasjonen kanskje ikke er helt korrekt.  

 

 

 

 

Oppgave 3 

Figuren viser lowess kurver som beskriver sammenhengen mellom alder og trygghet for menn og 

kvinner. I en multippel regresjonsmodell ville man være nødt til å spesifiser alderskurven på en 

annen måte. (lowess kan ikke brukes). Hva ville være en rimelig spesifikasjon av alder i dette tilfellet? 

Det er flere muligheter, så beskriv en mulige måte å gjøre det på, gjerne ved å skrive opp likningen. 

Hva er fordel/ulempe ved den varianten du har valgt? 
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Svar: 1) annengradsledd 2)piecewise spline, 3) dummykodet, 4) lineær modell kan for så vidt 

godtas hvis det tydelig vises at kurven ikke fanges opp.  

Det må være med både kjønn og alder i modellen. Om det skal være interaksjonsledd er en 

vurderingssak, men vurderingen bør gjøres.   

 

 

 

 

Oppgave 4 

Den 11. desember 2017 publiserte SSB en rapport om personer siktet for lovbrudd etter 

innvandrerbakgrunn. Det ble da brukt en regresjonsmodell der utfallsvariabelen (y-variabelen) 

var om man hadde blitt siktet eller ikke i løpet av en fireårs periode, og x-variabelen var en 

rekke dummier for landbakgrunn. I STATA kunne man skrevet det slik: 

 
reg krim i.landbkg  

 

der variablene krim har verdien 0 hvis personen ikke har blitt siktet og 1 hvis personen har 

blitt siktet. Variabelen landbkg er en kategorisk variabel med ulike kategorier av 

innvandrerbakgrunn.  

I rapporten står det at de ulike innvandrergruppene ofte har en annerledes aldersstruktur (de er 

yngre) og flere menn enn det er i øvrige befolkning.  

 

a) Hva betyr det å «kontrollere for» alder og kjønn i denne sammenhengen? Forklar kort 



med egne ord.  

b) Hvordan gjør man en slik kontroll rent praktisk? Ta utgangspunkt i STATA-

kommandoen ovenfor eller skriv ned en likning.  

 

Svar:  

a) Kontrollere for innebærer at man «tar ut» den variasjonen som knyttes til alder 

og kjønn. Altså her: noe var forskjellen mellom gruppene skyldes at de har ulik 

fordeling på alder og kjønn. Ved å kontrollere for alder og kjønn tar man vekk 

den delen av forskjellene som kan knyttes til befolkningsstruktur.  

b) Man legger rett og slett til alder og kjønn i regresjonslikningen. Det kan se slik ut 

i STATA:  
reg krim i.landbkg alder kjonn  

Eller som likning 

y = b0 + b1*landbkg + b2*alder + b3*kjonn 

Eller noe i den duren.  

 
 

 

 

 

 

 

 


