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Eksamen SPED1200 – våren 2020 

 

Informasjon 

Eksamen består av to deler: 1) to langsvarsoppgaver i kvalitativ metode, og 2) ti 

kortsvarsoppgaver i kvantitativ metode (noen kortsvarsoppgaver består av to deloppgaver). 

Alle oppgavene skal besvares. Del 1 kan besvares med inntil 1500 ord, mens hver av 

kortsvarsoppgavene i del 2 kan besvares med inntil 150 ord (de fleste oppgaver krever 

kortere svar). Husk at det viktige er at du besvarer spørsmålet presist og godt, ikke at du 

skriver så langt som mulig. Oppgavene gis på undervisningsspråket, henholdsvis norsk for 

den kvalitative delen og engelsk for den kvantitative delen. Alle oppgavene kan besvares på 

norsk, engelsk, dansk, eller svensk. Du kan bruke engelske begreper selv om du svarer på 

norsk (nordisk).  

 

Vurdering  

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. I den samlede 

vurderingen (karaktersetting) vektes del 1 - 50% og del 2 - 50%.  

I vurderingen av del 1 vektlegges:  

 Hvorvidt det er redegjort for begrepene på en utfyllende måte og at sentrale 

elementer er dekket.  

 Klarhet og presisjon i fremstillingen. 

I vurderingen av del 2 vektlegges:  

 Hvorvidt svaret er korrekt, noe som krever klarhet og presisjon i fremstillingen. 

 Det gis 1 poeng per oppgave for korrekt svar (½ poeng for deloppgaver). Maximum 

skåre er 10 poeng.  
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Nynorsk 

Eksamen SPED1200 – våren 2020 

 

Informasjon 

Eksamen har to delar: 1) to langsvarsoppgåver i kvalitativ metode, og 2) ti 

kortsvarsoppgåver i kvantitativ metode (nokre kortsvarsoppgåver er sett saman av to  

deloppgåver). Alle oppgåvene skal svaras på. Del 1 kan vera på inntil   1500 ord, mens kvar 

av kortsvarsoppgåvene i del 2 kan svaras på inntil 150 ord (de fleste oppgåver krev kortare 

svar). Hugs at det viktigaste er at du svarer på spørsmålet presist og godt, ikkje at du skriver 

så langt som mulig. Oppgåvene gis på undervisningsspråket, norsk for den kvalitative delen 

og engelsk for den kvantitative delen. Alle oppgåvene kan svaras på norsk, engelsk, dansk, 

eller svensk. Du kan bruke engelske omgrep sjølv om du svarer på norsk (nordisk).  

 

Vurdering  

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. I den samla 

vurderinga (karaktersetting) vektas del 1 - 50% og del 2 - 50%.  

I vurderinga av del 1 legger vi vekt på:  

 Hvorvidt det er gjorde greie for omgrep på en utfyllende måte og at sentrale 

elementer er dekket.  

 Klarhet og presisjon i framstillinga. 

I vurderinga av del 2 legg vi vekt på:  

 Hvorvidt svaret er korrekt, noe som krev klarhet og presisjon i framstillinga. 

 Det gis 1 poeng per oppgåve for korrekt svar (½ poeng for deloppgåver). Maximum 

skåre er 10 poeng.  
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DEL 1 Kvalitativ del  

(Begge oppgåvene skal svaras på) 

1) Kva kjennetegner kvar av de følgende hovedkomponenter i kvalitativ forsking?  

 Tema og problemstilling 

 Approach 

 Design 

 Metodar (datainnsamlingsstrategier) 

 Data analyse 

 Kvalitetskriterier - validitet eller truverda  

 

2) Gjer greie for  typiske kjennetegn ved etnografisk forsking? 
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DEL 1 Kvalitativ del  

(Begge oppgavene skal besvares) 

1)Hva kjennetegner hver av følgende hovedkomponenter i kvalitativ forskning?  

 Tema og problemstilling 

 Approach 

 Design 

 Metoder (datainnsamlingsstrategier) 

 Data analyse 

 Kvalitetskriterier – validitet eller troverdighet  

 

2)Redegjør for typiske kjennetegn ved etnografisk forskning? 

 

Del 2 Kvantitativ del 

(Alle oppgavene skal besvares) 

 

SPØRSMÅL 1/QUESTION  1 
 
A) Hva står PICO for og hva representerer det? 
 
B) Identifiser P, I, C og O i følgende eksempel: 
 

Vil indirekte språkopplæring føre til bedre språkprestasjoner for barn med 
kommunikasjonsforstyrrelser, sammenlignet med vanlig behandling? 

 
 
A) What does PICO stand for and what does it represent? 
 
B) Identify the P, I, C and O in the following example: 

Will indirect language training compared with usual care result in better language 
performance for children with communication disorders? 

 
 
SPØRSMÅL 2/QUESTION 2  
 
Velg to termer av de fire listet opp nedenfor. Gi en konsis (kort) beskrivelse eller definisjon 
av de to valgte begrepene. Ikke bruk mer enn 50 ord per term. 

-  Validitet 
-  Reliabilitet 
-  Bias 
-  Confounding 
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Select two terms out of the listed four terms below. Provide a concise (short) description or 
definition of the two selected terms. Do not use more than 50 words per term.  

 Validity 

 Reliability 

 Bias 

 Confounding 
 
 
 

SPØRSMÅL 3/QUESTION 3 
Les følgende eksempel: 
  En forsker ønsker å undersøke om timevis med søvn påvirker appetitten vår. 

I studiens design vil den uavhengige variabelen være antall timer søvn. 
Den avhengige variabelen vil referere til graden av sult eller ‘hvor sultne er 
deltakerne? 

Men hva er uavhengige og avhengige variabler? 
Gi definisjoner og en kort beskrivelse av et eksempel på et studie (som eksemplet over) der 
du identifiserer den uavhengige og avhengige variabelen. 
 
 
Read the following example: 

A researcher wants to investigate if hours of sleep affects our appetite. 
In his/her study design, the independent variable would be the number of hours of 
sleep. 
The dependent variable would refer to the degree of hunger or ‘how hungry are the 
participants?’. 

But what are independent and dependent variables?  
Provide definitions and a brief description of an example study (like the example above) in 
which you identify the independent and dependent variable(s).  
 
 
 
 
SPØRSMÅL 4/QUESTION 4 
En forsker har følgende datasett: 5 7 29 1 9 9 
Regn ut gjennomsnitt, median og modalverdien 
 
A researcher has the following data set: 5 7 29 1 9 9  
Calculate the mean, the median and the mode. 
 
 
SPØRSMÅL 5/QUESTION 5 
 
A) Du tester de tidlige tallferdighetene hos et barn. 
Barnet får en prosentilskåre på 90. 
Hva betyr det? 
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B) Innenfor hvor mange standardavvik fra gjennomsnittet ligger dette barnets skåre? 
 
A) You test the early numeracy skills in a child. 
The child receives a percentile score of 90.  
What does that mean? 
 
B) Within how many standard deviations of the mean, does the child’s score fall? 
 
 
SPØRSMÅL 6/QUESTION 6 
 
Beskriv en metode for å teste for normalitet av en fordeling. 
 
Describe a method to test for normality of a distribution. 
 
 
SPØRSMÅL 7/QUESTION 7 
Hva er hovedforskjellen mellom parametrisk og ikke-parametrisk statistikk? 
 
What is the main difference between parametric and non-parametric statistics? 
 
 
SPØRSMÅL 8/QUESTION 8 
 
A) En student er interessert i effektene av å eie et kjæledyr (for eksempel en hund eller katt) 
for livskvaliteten til norske studenter. 
Hvordan vil du formulere nullhypotesen? 
Hvordan vil du formulere den alternative hypotesen? 
 
B) Du tester effekten av å eie et kjæledyr på livskvaliteten til norske studenter. Du finner 
statistisk signifikante resultater. Hva betyr det? 
 
A) A student is interested in the effects of owning a pet (for example, a dog or cat) on the 
quality of life of Norwegian students. 
How would you formulate the null hypothesis? 
How would you formulate the alternative hypothesis? 
 
B) You test the effects of owning a pet on the quality of life of Norwegian students. You find 
statistically significant results. What does that mean? 
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SPØRSMÅL 9/QUESTION 9 
Du vil bestemme den diagnostiske ytelsen til et kartleggingsverktøy for sjenanse hos 
skoleelever. 
 
Med andre ord, du vil sammenligne screeningsresultatene med de "sanne egenskapene" for 
befolkningen (barn i skolealder). 
 
Anta at de ‘sanne egenskapene’ er blitt bestemt ved å bruke en ‘gullstandard’. 
 
Dette er krysstabellen basert på eksperimentet ditt: 

 
Virkelige kjennetegn/egenskaper hos 
eldre 

Total 

Svelgeproblemener Ikke-
svelgeproblemer 

Screening 
resultater 

Positiv 90 300 390 

Negativ 10 600 610 

Total 100 900 1000 

 
Dette er to formler du husket fra klassen: 
Se = TP / (TP + FN) 
Sp = TN / (FP + TN) 
 
A) Hva viser de to ovennevnte formlene til? Med andre ord, hva betyr Se og Sp? 
Bortsett fra å forklare hva forkortelsene står for, vennligst oppgi ytterligere detaljer eller 
definisjoner. 
 
B) Bruk data fra tabellen over og vurder sensitivitet (sensitivity) og spesifisitet (specificity) i 
undersøkelsen din 

 
You want to determine the diagnostic performance of a screening tool for shyness in school-
aged children.  
 
In other words, you want to compare your screening results with the ‘true characteristics’ of 
your population (school-aged children).  
 
Suppose that the ‘true characteristics’ have been determined using a ‘gold standard’. 
 
This is the cross-tabulation based on your experiment: 
 

 
True characteristics in elderly Total 

Swallowing 
problems 

No swallowing 
problems 

Screening 
results 

Positive 90 300 390 

Negative 10 600 610 



8 
 

Total 100 900 1000 

 
These are two formulas you remembered from class: 
Se = TP / (TP + FN) 
Sp = TN / (FP + TN) 
 
A) What do the above two formulas refer to? With other words, what does Se and Sp mean?  
Apart from explaining what the acronyms stand for, please provide further details or definitions.  
 
B) Calculate the sensitivity and specificity of your screening test using the data from the table. 
 
 

SPØRSMÅL 10/QUESTION 10 
A) Hva er konsekvensene av å bruke forskjellige «cut-points» for en kartleggingstest? 
B) Når vil du velge et «cut-point» med høy spesifisitet? Med andre ord, når vil du minimere de falske 
positive? 
 
A) What are the consequences of using different cut-points for a screening test? 
B) When would you select a cut-point with high specificity? In other words, when would you want to 
minimize the false positives? 


