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Oppgaveteksten er som følger:

I fagteksten (eksamensbesvarelsen) skal du først gjøre rede for bakgrunnen for studien
til Bråten et al. (2017)*, samt studiens forskningsspørsmål, forskningsdesign og
hovedresultat. I oppgavens andre del skal du diskutere hvordan reliabilitet og validitet
er ivaretatt i denne studien. I oppgavens tredje del skal du med utgangspunkt i det
foregående diskutere hvilke(n) vitenskapsteoretisk(e) tradisjon(er) denne studien kan
forankres i.

På bakgrunn av oppgaveteksten skal du skrive en fagtekst på 3000 ord (+/- 10 %). Forside og
kildeliste kommer i tillegg. Bruk 12 pkt Times New Roman og linjeavstand 1 ½. På forsiden
skal det stå Master i spesialpedagogikk, ny eksamen i emne 6 – våren 2021, samt ditt
kandidatnummer (ikke navn).

Det benyttes karakterregel A-F.

Oppgaven legges ut på Inspera 26.05.21. Besvarelsen leveres på Inspera senest 09.06.21.

LYKKE TIL!

* Bråten, I., Johansen, R-P. & Strømsø, H.I. (2017). Effects of different ways of introducing a
reading task on intrinsic motivation and comprehension. Journal of Research in Reading, 40,
17-36.

Vurderingskriterier, fagtekst

Oppgaven tar utgangspunkt i en empirisk fagartikkel (vedlagt), og det er angitt i
oppgaveformuleringen hva studenten skal gjøre rede for og diskutere. Utover det som står
angitt, er det ikke tenkt at studenten skal lage sin egen problemstilling. Følgende må være på
plass:

1. Studenten besvarer alle delene og redegjør for momentene som etterspørres i
oppgaveteksten.

2. Når studenten skal «diskutere hvordan reliabilitet og validitet er ivaretatt i denne
studien», forventes det at kandidaten gjør kort rede for de to begrepene, og sier noe
om ulike former for validitet, som kan være aktuelle i denne studien.

3. Studenten begrunner faglige påstander og belegger disse ved bruk av kilder.
4. Studenten viser teoretisk kunnskap innenfor emnet Vitenskapsteori og

forskningsmetode, i tråd med pensum og relevant litteratur.
5. Studenten skal følge reglene for American Psychological Association (APA-stilen).

Dette semesteret godtas både APA 6 og 7. Til de som bruker APA 6 har vi hittil kun
krevd at de oppgir sidetall når det er direkte sitat eller parafrasering.



6. De tre delene av oppgaven teller like mye når besvarelsen vurderes. Både
redegjørelsesdelen og diskusjonsdelene i oppgaven må vurderes til bestått for at
besvarelsen som helhet skal kunne vurderes til bestått.

7. Den samlede besvarelsen skal være på 3000 ord (+/- 10%), eksklusive forside,
innholdsfortegnelse og litteraturliste. Innholdsfortegnelse er ikke nødvendig, men de
får ikke trekk om de har det med.


