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Eksamen SPED1200 – våren 2021 

4 timers hjemmeeksamen den 17. mars  2021 kl 09.00 – 13:00 

 

Informasjon 

Eksamen består av to deler: Del 1) en langsvarsoppgave i kvalitativ metode, og Del 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 (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 norsk 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  

 Kllarhet 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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Del 1 Kvantitativ del 

Beskriv likheter og ulikheter ved minst tre ulike kvalitative forskningsdesign. 

 

 

Del 2 Kvalitativ del  

 

1. 

A) Read the following example: 

A researcher wants to investigate the effect of COVID-19 lockdown on students’ 

mental health. 

What are the independent and dependent variables in this study? 

B) Provide a brief description of an example study (like the example above) in which you 

identify the independent and dependent variable(s). (Do not use any examples from your 

lectures.) 

 

A). Les følgende eksempel: 

En forsker ønsker å undersøke effekten av COVID-19-nedstengingen for studentenes 

mentale helse. 

Hva er de uavhengige og avhengige variablene i denne studien? 

B) Gi en kort beskrivelse av en tenkt studie (som i eksemplet ovenfor) der du identifiserer 

den uavhengige og avhengige variabelen(e). (Ikke bruk noen eksempler fra forelesningene 

dine.) 

 

2. 

A) Read the following abstract section. What is the study design? 

Participants were recruited from 20 classes in six kindergartens. After random 

allocation, a total of 289 children and their families were enrolled in the intervention 

group, and 293 children and their families were enrolled in the control group. 

B) What are the main characteristics of this type of study design? What are the 

advantages/disadvantages of using this design? Do not use more than 100 words. 

 

A) Les følgende avsnitt. Hva er studiedesignet? 
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Deltakerne ble rekruttert fra 20 klasser i seks barnehager. Etter tilfeldig fordeling ble 

totalt 289 barn og deres familier registrert i intervensjonsgruppen, og 293 barn og 

deres familier ble registrert i kontrollgruppen. 

B) Hva er de viktigste kjennetegnene ved denne typen studiedesign? Hva er fordelene / 

ulempene ved å bruke dette designet? Ikke bruk mer enn 100 ord. 

 

3. 

A researcher has the following data set: 3, 2, 43, 5, 7, 5, 12. 

Calculate three summary statistics. 

 

En forsker har følgende datasett: 3, 2, 43, 5, 7, 5, 12. 

Beregn tre sammendragsstatistikker.  

 

4. 

A) All first-year university students have taken an exam in mathematics. 

Based on all students’ test scores, your friend receives a percentile score of 51. You receive a 

percentile score of 72. 

What does that mean? 

 

B) Within how many standard deviation of the mean, does your friend’s score and your score 

fall? 

 

A) Alle førsteårsstudenter på universitetet har tatt eksamen i matematikk. 

Basert på alle studenters testresultater, så får vennen din en persentilpoeng på 51. Du får en 

persentilpoeng på 72. 

Hva betyr det? 

 

B) Innenfor hvor mange standardavvik for gjennomsnittet faller vennens og din poengsum? 

 

5. 

A) Your class took an exam on methods last week. The following test data have been 

calculated: the mean score is 40, the median score is 50 and the mode is 55. What can you tell 

about the shape of the distribution? 
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B) What can you tell about the shape of the distribution if mean, median and mode are 55? 

 

 

A) Klassen din tok en metodeeksamen i forrige uke. Følgende testdata er beregnet: 

gjennomsnittlig score er 40, median score er 50 og modus er 55. Hva kan du fortelle om 

formen på fordelingen? 

B) Hva kan du fortelle om formen på fordelingen dersom gjennomsnitt, median og modus er 

55? 

 

6. 

A) What does IQR of a boxplot stand for? Provide a brief description (in addition to 

explaining what the abbreviation stands for). Do not use more than 25 words. 

B) If Q1 is 35 and the IQR of a boxplot is 20, how do you identify any lower outliers? 

 

 

A) Hva står IQR i en boksplott (`box-plot`) for? Gi en kort beskrivelse (i tillegg til å forklare 

hva forkortelsen står for). Ikke bruk mer enn 25 ord. 

B) Hvis Q1 er 35 og IQR for en boksplott er 20, hvordan identifiserer du noen lavere avvikere 

(`outliers`)? 

 

7. 

A) When do you use parametric statistics? 

B) Why are medians less affected by outliers (compared to means)? 

 

A) Når bruker du parametrisk statistikk? 

B) Hvorfor blir medianer mindre påvirket av outliers (sammenlignet med gjennomsnitt)? 

 

8. 

A) A researcher is interested in the effect of sunshine on health outcomes. 

How would you formulate the alternative hypothesis? 

B) You test the effects of sunshine on health. You find statistical significant results. What 

does that mean? 
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A) En forsker er interessert i effekten av solskinn for helsen. 

Hvordan vil du formulere den alternative hypotesen? 

B) Du tester effekten av solskinn på helsen. Du finner statistisk signifikante resultater. Hva 

betyr det? 

 

9. 

A) A colleague was interested in the diagnostic performance of a screening tool to identify 

picky eaters in children with ADHD. Your colleague handed you the following data in the 

cross-tabs below. Please complete the cross-tabs. 

List the letters of cells A to E and add the missing numbers. For example: A = …; B = …; 

etc. 

  True characteristics (Gold 

standard) 

Total 

  Picky eater No picky eater 

Screening 

results 

Positive 50 A B 

Negative C 10 D 

Total 50 E 100 

 

B) What would be the sensitivity and specificity of the screening tool?  

Would you consider using this screen? Please explain why.  

 

A) En kollega var interessert i den diagnostiske ytelsen til et screeningverktøy for 

å identifisere de som er kresne i matveien hos barn med ADHD. Din kollega 

ga deg følgende data i kryss-tabellen nedenfor. Vennligst fyll ut kryss-

tabellen. 

 

Skriv inn de manglende tallene i Cellene A-E. For eksempel: A= …; B=…; 

osv 

  Sanne egenskaper (Gullstandard) Total 

  kresne til å 

spise 

Ikke kresne til å 

spise 

Screening 

resultat 

Positive 50   

Negative  10  

Total 50  100 

 

B) Hva er sensitiviteten og spesifisiteten til screeningverktøyet? 

Vil du vurdere å bruke denne kartleggingen? Vennligst forklar hvorfor. 
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10. 

A) You would like to perform some systematic searches in PubMed in the field of autism.  

Draft an example free text string on ‘autism’ including at least the following terms: 

autism, autistic spectrum disorders, and ASD. Feel free to add terms. 

B) You retrieve too many records. How would you restrict the number of records? List at 

least three options. 

 

A) Du vil gjerne utføre noen systematiske søk i PubMed om autisme. Lag et eksempel på en 

fritekststreng om ‘autisme’, inkludert minst følgende tremer: autisme, autistisk 

spektrumforstyrrelser og ASD. Legg gjerne til vilkår. 

B) Du får  for mange treff. Hvordan vil du begrense antall treff? Oppgi minst tre alternativer. 


