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 ME-417 V19, generell informasjon
Emnekode: ME-417
Emnenavn: Vitenskapsteori og kvantitativ metode
Dato: 6. mai
Varighet: 4 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Kalkulator (hvis noen skulle ha behov for det)
 
Merknader: Alle 5 oppgavene skal besvares
 
-------------------------------
 
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?
Velg et alternativ

 

Ja

Nei
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1 ME-417 V19, oppgave...
 
Oppgave 1. Gi en kort beskrivelse av flere mulige tilnærminger for å kombinere kvalitative og
kvantitative metoder i samme forskningsprosjekt, for eksempel en masteroppgave.
 
Oppgave 2. Drøft noen mulige mål på sentraltendens som man kan bruke for å sammenligne
timelønnen til menn og kvinner.
 
Oppgave 3. Gi to eksempler på henholdsvis (i) forskningsspørsmål og (ii) hypoteser for en studie
av forholdet mellom alder og timelønn (i alt fire eksempler).
 
Oppgave 4. Forklar kort hva tabellen nedenfor viser om hvordan timelønnen er fordelt i Norge.
Dataene er tilfeldig trukket blant norske menn og kvinner.
 
Tabell: Lineær regresjonsanalyse av timelønn som resultat av kjønn, alder og utdanning (i år ut
over grunnskolen)
 Koeff.     St.feil t Sig. t
Kvinne (kvinne=1, mann=0) -18,52 0,85 -21,8  0,000

Alder (i år /10) 5,42 0,35 15,7  0,000

Utdanning (i år, 0 år er referanse)     
    1 år ekstra utdanning (1 & 0) 7,46 1,20 6,2  0,000

    3 år ekstra utdanning (1 & 0) 15,26 1,25 12,2  0,000

    5 år ekstra utdanning (1 & 0) 27,91 1,52 18,4  0,000

    7 år ekstra utdanning (1 & 0) 38,27 1,50 25,5  0,000

Konstantledd 63,19 1,83 34,6  0,000
N

R2
3680

0,314
   

 
Oppgave 5. Kunne variablene alder og utdanningsnivå ha blitt studert annerledes enn i modellen
(tabellen) ovenfor, og i så fall hvordan?  
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Skriv ditt svar her...

 

Format                  

 Σ  
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