
Sensorveiledning SPED1200 – vår 2018 

NB! Studentene har fått beskjed om at de kan bruke engelske ord og uttrykk i 

besvarelsen uten at dette betraktes som negativt. Dette skal altså ikke trekke ned i 

vurderingen. 

Om etikkoppgaven – oppgave 1: 

Relevante etiske hovedretninger er særlig pliktetikk (kantiansk tradisjon) og 

konsekvensialisme/utilitarisme, men også dydsetikk, dvs. etiske avveininger fokusert på 

forskerrollen/forskergjerningen. Gode oppgaver vil fremheve forskjeller og likheter mellom 

disse retningene, og spesielt gode oppgaver kan utmerke seg f.eks. ved å vise sammenfall eller 

tydelige konflikter mellom retningene. 

Eksempler kan være hentet fra NESH-heftene på pensum. Mulige utfordringer knyttet til 

sårbare informanter er f.eks. hensyn til personvern i små miljøer/grupper, stigmatisering, 

asymmetriske maktforhold i forsker-subjektrelasjonen - denne listen er ikke uttømmende.  

Minimumskrav for drøfting er å etablere en sammenheng mellom case-tenkning og 

overordnede prinsipper - at etiske normer og standarder fungerer som viktig veiledning. Gode 

og svært gode oppgaver vil synliggjøre begrensningene i normative rammeverk, og vise 

behovet for individuell dømmekraft og avveining. Slike oppgaver kan utmerke seg ved å 

trekke inn institusjoner og fagfellesskap. 

 

Om kvalitativ metode – oppgave 2: 

OBS: Kapitlene om dataanalyse i kvalitativ forskning er ikke pensumlitteratur og kan derfor 

ikke forventes besvart med annet enn noen få ord  

Forelesningene om kvalitativ forskning er strukturert på følgende måte: 

1: Hensikten med studie av kvalitative metoder i SPED1200  

2: Hva er forskning? 

3: Hva er kvalitativ forskning innen samfunnsvitenskap og pedagogikkfagene: Under denne 

overskriften finner dere stikkord og begreper om kvalitativ forskning med henvisninger til 

hvor dere kan finne innhold om disse i de to nevnte bøkene  

4: Fra undring til vitenskap – om kvalitativ forskning: hovedaspekter 

5: Veldig kort: Likheter og ulikheter mellom kvantitativ og kvalitativ metodikk:  

6: Likheter mellom ulike kvalitative studier: Power Point presentasjon 1 dekker pkt 1 - 6 

7: Ulike kvalitative design: Mangfold er et dominerende trekk ved dagens kvalitative 

forskning: Se Power Point presentasjon 2  



8: Referanser 

Som det framgår av eksamensspørsmålet har jeg lagt vekt på at studentene får en 

helhetsforståelse, samt forståelse av generelle likheter for de fleste kvalitative 

forskningsdesignene, samt ulikheter mellom dem. Berit Johnsen har også bedt om at det 

legges ved 2 PP-presentasjoner som også kan brukes i sensureringen 

 

Om kvantitativ metode – oppgave 3: 

Oppgaven om kvantitativ metode består av 9 spørsmål (a – i). Alle spørsmålene skal besvares. 
 

Hvert av disse spørsmålene gir 1 poeng (hvis korrekt svar). Hvis et spørsmål består av to deler 

(del A og del B), gir hver del ½ poeng. Maksimal poengsum for alle ni spørsmålene er 9. 

 

Answers are guidelines. Not always black and white. 
 

Poengsummen man oppnår i kvantitativ metode skal altså ikke tolkes helt rigid. 

Det er f.eks. slik at svarene på spørsmål a og e ikke kan gi halve poeng, mens de 

andre kan få 0, 0,5 eller 1 poeng. Det er jo også mulig å gi ulik argumentasjon 

og begrunnelse på noen spørsmål, som kan variere i kvalitet.  

Her er derfor ca. ramme for skåring: A (8,5 – 9,0), B (7,0 – 8.0), C (5,0 – 6,5), D 

(3,0 - 4,5), E (1,0 – 2,5) og F (0,0 – 0,5). 

 
 

 

Answer Question a 

 

Bias: Deviation of results of interferences from the truth, or processes leading to such 

deviation.  More specifically, the extent to which the statistical method used in a study does 

not estimate the quantity thought to be estimated, or does not test the hypothesis to be tested. 

 

Confounding: A phenomenon that occurs when it is not possible to disentangle the effects of 

two or more processes. In epidemiology, for example, a factor that is associated with both 

disease risk and exposure status.       

 

Reliability is the degree to which an assessment tool produces stable and consistent results. 

 

Validity refers to how well a test measures what it is purported to measure    

 

 

 

Answer Question b 

 

Scoring comment: 

½ point for adequate definitions 



½ point for correct example 

 

Independent variable 

A variable that stands alone and isn’t changed by the other variable you are trying to measure; 

The independent variables represent inputs or causes, i.e., potential reasons for variation; in 

the experimental setting, the variable controlled by the experimenter. 

 

Dependent variable 

A dependent variable is something that depends on other factors; 

The dependent variables represent the output or outcome whose variation is being studied. 

 

 

Answer Question c 

 

Scoring comment: 

½ point for two correct answers  

1 point for three correct answers 

 

Mean = (4 + 8 + 28 + 2 + 9 + 9)/6 = 60/6 = 10 

Ordered data set: 2 4 8 9 9 28; Median = (8 + 9)/2 = 8 ½ 

Mode = 9 (most frequent) 

 

Answer Question d  
 

del A 

The child has better reading comprehension than 60% of children of the same age.  

 

Del B  

Within (plus) one standard deviation from the mean. 

 
 

Answer Question e 

 

Either one of the bullets below are sufficient.  



 
 

 

 

 

 

 

Answer Question f 

 

Del A 

Parametric statistical procedures rely on assumptions about the shape of the distribution in the 

underlying population (i.e., assume a normal distribution) and about the form or parameters of 

the assumed distribution  (i.e., means and standard deviations).  

 

Nonparametric statistical procedures rely on no or few assumptions about the shape or 

parameters of the population distribution from which the sample was drawn. 

Distribution-free tests: no assumption that data follow specific distribution 

Based on rank order of data 

 

Del B 

Either one of the answers below are sufficient.  

 

Use non-parametric statistics if the median better represents the center of the distribution. 

 

(OR use parametric statistics if the mean accurately represents the center of the distribution 

and the sample size is large enough.) 

 
 

 

Answer Question g 

 

Scoring comment: 



½ point for correct Null hypothesis 

½ point for correct Alternative hypothesis 

 

Null hypothesis (H0): Having breakfast in the morning has NO effect on study results of the 

students. 

Alternative hypothesis (H1): Having breakfast in the morning has an effect on study results of 

the students. (The effect could be either positive or negative.) 

 

Answer Question h 

 

Del A 

Se = Sensitivity   

The proportion of reference test positive (diseased) subjects who test positive with the 

screening test. 

(How well does the screening test for presence of disease?) 

Sp = Specificity  

The proportion of reference test negative (healthy) subjects who test negative with the 

screening test. 

(How well does the screening test for absence of disease?) 

 

Del B 

Se = 80/100 = 80% 

Sp = 800/900 = 89%  

 

 

Answer Question i 

 

Del A 

 

Different cut-points yield different sensitivities and specificities.  

(The cut-point determines how many subjects will be considered as having the disease.) 

 

Del B 

If the penalty for missing a case is high (e.g., the disease is fatal and treatment exists, or 

disease easily spreads). 

(Maximize true positives (TPs). That is, use a cut-point with high sensitivity) 

 


