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Sensorveiledning 

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

kortsvarsoppgavene i del 2 kan besvares med inntil 150 ord (i noen oppgaver ber vi kun om 

redegjørelse for ett ord/begrep). 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 

vurdering (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. 

 Det er laget en liste over relevante innholdskomponenter til hver oppgave (se 

under). Disse listene er ikke uttømmende. Det må derfor gjøres en helhetlig 

vurdering av hvorvidt sentrale elementer kan vurderes som dekket. 

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 hver deloppgave). 

Maximum skåre er 10 poeng.  

 Det er laget et løsningsforslag til hver enkelt oppgave (se under). 
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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 

Kvalitativ forskning opererer vanligvis med forskningstema, problemstilling (Stake, 

1985: issue) eller forskningsspørsmål. Kjennetegn: Kompleksitet 

Veien fra undring til forskningsspørsmål går gjennom: 

HVA?:  

 Å identifisere problemstillingen 

 Å begrunne problemstillingen 

 Å presisere problemstillingen 

 Å operasjonalisere problemstillingen  

HVORDAN?:  

 Les (masse) tidligere relevant forskning  

 Avgrens fenomen og kontekst som skal studeres 

 Avklar hvilke enheter som skal studeres 

 

 Approach 

… handler om en systematisk, teoretisk, filosofisk analyse som grunnlag for valg av 

design og metode (Se figur i Creswell & Creswell, 2018: 5) 

Metodologi/ approach handler om de mer prinsipielle og fundamentale 

tenkemåtene eller forståelsesformene som legges til grunn for utvikling og 

anvendelse av ulike metoder for eksempel  

Tre hovedmetodologier – approaches: 

 Kvantitativ 

 Kvalitativ 

 Mixed methodes 

 

 Design 

… eller forskningsplan dreier seg om forbindelsen mellom forskningsspørsmål og 

data; 

1) valg av forskningsstrategi 

2) begrepsmessig rammeverk sammen med metodologisk teori  

3) fokus på hva eller hvem som er gjenstand for studien 

4) hvilke metoder som skal brukes i datainnsamling og analyse.   

Det handler altså om: 
Utvelging av informasjon, analyseenheter og type/r datainnsamling 
Metoder for datainnsamling  
Data analyse 
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 Metoder (datainnsamlingsstrategier) 

(Merk: Cresswell kap. 9 nevner tre metoder, mens Postholm kap. 3 og 4 utdyper to 

«datainnsamlingsstrategier». Bevarelser bør inneholde/gi eksempler på minst 2 av de 

tre metodene/innsamlingsstrategiene som er nevnt under.)  

 

Intervjuer kan foregå på ulike måter – langs et spektrum:  

 strukturerte  

 semi-strukturerte 

 ustrukturerte /åpne 

 

Observasjon: fire tradisjonelle observasjonstyper langs et spekterum:  

 Deltaker og observatør  

 Deltaker som observatør  

 Observatør som deltaker  

 Observatør  

 

Tekster (tekstanalyse): Stikkord for forberedelse og gjennomføring av tekstanalyse / 

dokumentanalyse: 

 Selv om en dokument- eller tekstanalyse dreier seg om å belyse sammenhengen/ 

«bakteppet» eller konteksten til en studie, må den relateres til studiens tema og 

problemstilling/er.  

 Forskeren må tenke nøye gjennom hva slags type tekster som er relevante for så 

å starte søk etter dem.  

 Ofte gir et dokument informasjon om flere andre tekster. I dagens internet-

verden er tilgangen til dokumenter stor. Det blir derfor en viktig oppgave å 

prioritere tekstene.  

 Noen typer dokumenter krever tillatelse for lån. Det kan for eksempel dreie seg 

om Barnevern dokumenter.  Her er det viktig at forskeren undersøker grundig 

muligheten for og etiske sider ved å få tilgang på disse dokumentene.  

 En systematisk gjennomgang av tekster/dokumentene innebærer: 

a) kildekritikk 

b) kontekstuelle vurderinger 

c) valg 

d) registrering 

e) kategorisering av prioritert innhold 

f) videre søk etter tekster som er refererte eller nevnte i et dokument og som kan 

inneholde verdifulle data. 

 

 Data analyse 

Kvalitative data kan være:  

 observasjoner 
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 informasjon, synspunkter, meninger/holdninger … 

 ansikt til ansikt intervju/samtale, telefonsamtale, email, … 

 Materiale: skrifter, bilder, videoer, lydopptak, opplærings- og læringsmateriell, … 

  «rådata» 
…. 

 
Den første bearbeidingen av datamateriale: 

 notater - «memos»  

 transkribering 

 spontane tanker, analyser, «underveis»-revideringer 

 
Koding og kategorisering – koding i kategorier: 

 Koding: Inndeling av data i mindre enheter som gis navn/tittel 

 Åpen, induktiv koding: Rådataene analyseres induktivt ved å finne temaer, ideer, 

nøkkelord og/eller kategorier.  

 Koding er en prosess som kombinerer ulike typer data.  

 Koding representerer den første oppryddingen/systematiseringen av 

datamengden 

 Deduktiv koding dreier seg om kategorisering i forhold til allerede bestemte 

(hoved) kategorier 

 

Analysearbeid etter datainnsamlingen: 

 Les grundig gjennom datamaterialet 

 Ta endelig bestemmelse for koding- og kategorisering samt konstruksjon 

 Bestem navn/tittel på hver kategori – eller anvend allerede bestemte kategorier 

 Samle inn «beslektede» data under enhver kategori 

 Les teori og tidligere forskning etter hvert som det dukker opp relevante 

aspekter 

Husk: Forskeren er hovedinstrumentet i enhver kvalitativ studie fra undring, 

gjennom hele prosessen til forskningsrapporten er ferdigstilt  

 

 Kvalitetskriterier – validitet eller troverdighet  

Guba og Lincoln har systematisert kvalitetssikringen av kvalitative studier i 
pålitelighet og autentisitet (truthfulness and authenticity), hvorav pålitelighet 
omtales her (Cresswell kap. 9):  

trustworthiness (pålitelighet) dreier seg om hvorvidt og hvordan alle aspekter ved en 
kvalitativ studie - fra forskningsspørsmål til rapport - inneholder en helhetlig og 
nyansert presentasjon av fenomenene i fokus; kontroll av mulig «bias», og dermed 
om den er verdig tillit som evidens. Kvalitetssikringen av pålitelighet dreier seg om 
de 4 områdene (er nevnt i forelesning av både Brandmo og Johnsen): 

a) Troverdighet (credibility);  
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b) Bekreftbarhet (confirmability);   

c) Pålitelighet /konsistens (dependability)  

d) Overførbarhet (transferability).   

Merk: I Cresswell kap. 9  og Postholm kap. 7 er det nevnt flere ulike prosedyrer for å 
øke/sikre validiteten. Dette er blant annet triangulering, medlemssjekking, klargjøre 
bias (gjøre eksplisitt), bruke eksterne forskere til å evaluere prosjektet, presentasjon  
eventuell informasjon som ikke bekrefter funnene. Det bør bedømmes som positivt 
hvis kandidatene kan gi eksempler på slike metoder.  

 

2) Redegjør for typiske kjennetegn ved etnografisk forskning? 

Etnografisk forskningsdesign: 

 Beskrivende studier: faktiske forhold og oppfatninger, meninger.  

 Belyser ulike forhold i avgrensede miljøer: lokalsamfunn, organisasjoner, o.l.  

 Metoder: observasjon; ofte deltakende observasjon, intervjuer og andre relevante 
metoder. 

 Tynne og tykke beskrivelser (Geertz). 

 Forskningsrapport/-framstilling: fortelling/narrative.  
 

Karakteristika ved etnografisk forskning: 

 Etnografisk design tar utgangspunkt i antakelser om at menneskegruppers felles 
mening eller oppfatning er fundamentale for å forstå praksiser og handlinger  

 Etnografisk forskning har som mål å beskrive en kultur 

 Etnografiske forskere studerer menneskers handlinger, dagligliv og institusjoners 
praksiser – over lengre perioder 

 Etnografiske studier folder seg ut og utvikler seg gjennom forskningsprosessen 

 Etnografiske feltstudier er eklektiske 

 Etnografiske feltstudier er tidkrevende og repeterende 

 Etnografisk design er mangfoldig og skriftlig; narrativt 
 
Den etnografiske forskeren:  

 Den etnografiske forskeren oppholder seg i kulturen som studeres 

 Den etnografiske forskeren velger forskningsperspektivet 

 Den etnografiske forskeren beskriver aktiviteter fra deltakernes perspektiv 
(emisk/emic perspektiv) 

 Den etnografiske forskeren tolker, analyserer og presenterer et helhetlig «kulturelt 
portrett» – beskrivelse av et sosialt system i all sin kompleksitet (etisk/etic 
perspektiv) - Geertz (1973) 
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Del 2 Kvantitativ del 

(Alle oppgavene skal besvares) 

Concerning the grading of part 2 

Each question is 1 point (if correct answer). If a question consists of two parts (part A and 

part B), each part is worth ½ a point.  Points are specified for each answer below. 

Grades and range of scores (note that A is wide as some questions are really hard) 

A: 8.5-10.0 points 

B: 7.0-8.0 points 

C: 4.5-6.5 points 

D: 3.0-4.0 points 

E: 1.0-2.5 points 

F: 0.0-0.5 points 

Answers are guidelines. Not always black and white. 

 
QUESTION  1 
A) What does PICO stand for and what does it represent? 
 
ANSWER QUESTION 1A 
Formulating research questions 

 
 

 

 



7 
 

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? 

 
ANSWER QUESTION 1B 
P = children with communication disorders  
I = indirect language training 
C = usual care 
O = language performance 
 
 
QUESTION 2  
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 
 
ANSWER QUESTION 2 
 
Validity refers to how well a test measures what it is purported to measure    
 
Reliability is the degree to which an assessment tool produces stable and consistent results. 
 
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.       
 
 
QUESTION 3 
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).  
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ANSWER QUESTION 3 
 
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. 
 
QUESTION 4 
A researcher has the following data set: 5 7 29 1 9 9  
Calculate the mean, the median and the mode. 
 
ANSWER QUESTION 4 
 
Scoring comment: 
½ point for two correct answers  
1 point for three correct answers 
 
Mean = (5 + 7 + 29 + 1 + 9 + 9)/6 = 60/6 = 10 
Ordered data set: 1 5 7 9 9 29; Median = (7 + 9)/2 = 8 
Mode = 9 (most frequent) 
 
 
QUESTION 5 
A) You test the early numeracy skills in a child. 
The child receives a percentile score of 90.  
What does that mean? 
 
ANSWER QUESTION 5A 
The child has better early numeracy skills than 90% of children of the same age.  
 
B) Within how many standard deviations of the mean, does the child’s score fall? 
 
ANSWER QUESTION 5B 
Within (plus) two standard deviation from the mean. 
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QUESTION 6 
Describe a method to test for normality of a distribution. 
 
ANSWER QUESTION 6 
Either one of the bullets below are sufficient.  

 
 
 
QUESTION 7 
What is the main difference between parametric and non-parametric statistics? 
 
ANSWER QUESTION 7 
 
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 
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QUESTION 8 
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? 
 
ANSWER QUESTION 8A 
Scoring comment: 
½ point for correct Null hypothesis 
½ point for correct Alternative hypothesis 
 
Null hypothesis (H0): Owning a pet has NO effect on the quality of life of Norwegian 
students. 
 
Alternative hypothesis (H1): Owning a pet has effect of the quality of life of Norwegian 
students. 
(The effect could be either positive or negative.) 
 

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? 
 
ANSWER QUESTION 8B 
Nul hypothesis rejected.  
 
p ≤ α (see below). Reject the nul hypothesis 
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QUESTION 9 
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 

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.  
 
ANSWER QUESTION 9A 
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?) 

 
 
B) Calculate the sensitivity and specificity of your screening test using the data from the 
table. 
 
ANSWER QUESTION 9B 
Se = 90/100 = 90% 
Sp = 600/900 = 66.7%  (or 67%) 
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QUESTION 10 
A) What are the consequences of using different cut-points for a screening test? 
 
ANSWER QUESTION 10A 
Different cut-points yield different sensitivities and specificities.  
(The cut-point determines how many subjects will be considered as having the disease.) 
 
 
B) When would you select a cut-point with high specificity? In other words, when would you 
want to minimize the false positives? 
 
ANSWER QUESTION 10B 
When the costs or risks of follow-up therapy are high (diagnostic / confirmatory test is 
expensive or invasive), and the disease itself is not life-threatening. 
(Minimize FPs. That is, use a cut-point with high specificity.) 
 


