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Svar på alle oppgaver  
 

 
Oppgave 1 
 
Redegjør for to vitenskapsteoretiske retninger med henvisning til teoretikere fra pensum. 
Eksempler på slike retninger kan være positivisme, postpositivisme, hermeneutikk, 
sosialkonstruktivisme og kritisk realisme. Drøft hvilke føringer de valgte posisjonene legger 
på utforming av forskning, med henvisning til minst to former for forskningsdesign – for 
eksempel randomiserte kontrollerte eksperimenter, evalueringsstudier, 
intervjuundersøkelser eller tekststudier.  
 
 

 
Oppgave 2 
 
Redegjør kort for én kvalitativ og én kvantitativ analysemetode, med henvisning til 
teoretikere på pensum. Drøft forholdet mellom ulike metoder og ulike typer 
materiale/empiri. Drøft hva slags kunnskap som produseres ved anvendelse av ulike 
analysemetoder og hvordan denne kunnskapen kan anvendes. 
 
 

 
Oppgave 3 
 
Skisser kort et kvantitativt forskningsopplegg som inkluderer problemstilling, metodevalg, 
utvalg av empiri/materiale og mulige resultater. Drøft de forskningsetiske hensynene som 
må vurderes i dette opplegget. 
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Svar på alle oppgåver  
 

 
Oppgåve 1 
 
Gjer greie for to vitskapsteoretiske retningar ut frå teoretikarar frå pensum. Døme på slike 
retningar kan vere positivisme, postpositivisme, hermeneutikk, sosialkonstruktivisme og 
kritisk realisme. Drøft kva for nokre føringar dei valde posisjonane legg på utforming av 
forsking, ved å vise til minst to former for forskingsdesign – til dømes randomiserte 
kontrollerte eksperimenter, evalueringsstudiar, intervjuundersøkingar eller tekststudiar.  
 

 

 
Oppgåve 2 
 
Gjer kort greie for ein kvalitativ og ein kvantitativ analysemetode med utgangspunkt i 
teoretikarar på pensum. Drøft forholdet mellom ulike metodar og ulike typar 
materiale/empiri. Drøft kva slags kunnskap som blir produsert ved bruk av ulike 
analysemetodar og korleis denne kunnskapen kan nyttast. 
 

 

 
Oppgåve 3 
 
Skisser kort eit kvantitativt forskingsopplegg som inkluderer problemstilling, metodeval, 
utval av empiri/materiale og moglege resultat. Drøft dei forskingsetiske omsyna som må 
vurderast i dette opplegget. 
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Begge oppgavene skal besvares  
 

 
Oppgave 1 
Et sentralt begrep innen vitenskapsteori er epistemologi, læren om kunnskapens 
egenskaper, opphav og forutsetninger. Dette begrepet har vært viktig bl.a. i debatten om 
positivisme og postpositivisme, samt sosialkonstruktivisme og realisme/kritisk realisme. 

a) Redegjør for de epistemologiske forutsetningene for vitenskapsgrenen 

spesialpedagogikk, dvs. hvordan spesialpedagogisk kunnskap produseres på ulike 

måter.  

b) Drøft forholdet mellom spesialpedagogikk og hovedinndelingen av vitenskapene i 

naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora.  

 
 
 

 
Oppgave 2 
 
Spesifikke lærevansker kan defineres som ”et misforhold mellom en persons generelle 
utvikling eller funksjonsnivå og den ferdighet eller utvikling som finner sted innenfor et 
mer begrenset område”.  

a) Redegjør kort for to forskningsopplegg innen spesifikke lærevansker. Det ene 

opplegget skal ta utgangspunkt i et kvalitativt innrettet forskningsspørsmål og 

metode, det andre i et kvantitativt forskningsspørsmål og metode. Redegjør for 

forholdet mellom forskningsspørsmål og metodevalg for begge opplegg.  

b) Drøft sentrale forskjeller i hva slags kunnskap som vil produseres ved hjelp av de 

ulike metodene.  

c) Drøft eventuelle etiske hensyn som følger av metodevalg og design. 
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Samtlige oppgaver skal besvares. 

Oppgave 1: Forskningsdesign og kvantitativ metode 

Forskningsdesign kan forstås som en «plan eller protokoll» for å løse en oppgave, herunder 

et vitenskapelig eksperiment eller undersøkelse. Vi forutsetter følgende situasjon: mange 

elever med lærevansker mistrives på skolen. Hva kan årsakene til dette være? 

a) Formuler et forskningsspørsmål og et kvantitativt design som adresserer denne 

situasjonen. Designet bør inneholde et mål, en metode, type data, type analyse og 

validitetskriterier. 

b) Drøft hva slags kunnskap som kan komme ut av det valgte forskningsdesignet og 

hvilken anvendelse denne kunnskapen kan ha. 

 

Oppgave 2: Kvalitativ metode 

Kvalitative metoder inkluderer blant annet hovedkategoriene intervjustudier, observasjon 

og tekstanalyse. Innunder disse kan det skilles mellom teknikker for henholdsvis 

datainnsamling og analyse. 

a) Gjør rede for minst en type data og to ulike former for analyse, knyttet til én av de 

tre hovedkategoriene, f.eks. en bestemt type intervjudata og to former for analyse av 

intervjudata, eller en bestemt type tekst og to former for tekstanalyse.  

b) Gi eksempler på en type forskningsspørsmål lar seg besvare ved hjelp av de av de 

valgte analysemetodene, og en type forskningsspørsmål som ikke egner seg for 

denne formen for analyse. Drøft forholdet mellom forskningsspørsmål og metode. 

 

Oppgave 3: Forskningsetikk 

a) Innenfor det spesialpedagogiske forskningsfeltet inngår det ofte personer med 

problemer eller personer som befinner seg i utsatte livs- og læringssituasjoner. 



Hvilke etiske utfordringer kan spesialpedagogisk forskning stå overfor i forskning 

hvor det er få personer med, og hvor det forskes på utsatte grupper? 

 

 

 

 

 

 

NYNORSK 

Eksamensoppgåver Heimeeksamen SPED4010 H2018: Ordinær eksamen 

Alle oppgåver skal svaras på 

Oppgåve 1: Forskningsdesign og kvantitativ metode 

Forskningsdesign kan oppfattas som en «plan eller protokoll» for å løyse ein oppgåve, 

herunder et vitskapleg eksperiment eller undersøking. Vi føresett følgjande situasjon: mange 

elever med lærevanskar mistrives på skolen. Kva kan årsakene til dette være? 

a) Formuler et forskningsspørsmål og et kvantitativt design som adresserer denne 

situasjonen. Designet bør innehalde eit mål, ein metode, type data, type analyse og 

validitetskriterier. 

b) Drøft kva slags kunnskap som kan komme ut av det valde forskningsdesignet og kva 

for  bruk denne kunnskapen kan ha. 

 

 

Oppgåve 2: Kvalitativ metode 

Kvalitative metodar inkluderer mellom anna hovedkategoriene intervjustudiar, observasjon 

og tekstanalyse. Innunder disse kan det skilles mellom teknikkar for høvesvis datainnsamling 

og analyse. 

a) Gjer greie for  minst en type data og to ulike former for analyse, knyta til éin av de tre 

hovudkategoriane, til dømes en bestemt type intervjudata og to former for analyse av 

intervjudata, eller en bestemt type tekst og to former for tekstanalyse.  

b) Gi døme på en type forskningsspørsmål lar seg løysa ved hjelp av de av de valgte 

analysemetodene, og en type forskningsspørsmål som ikkje egner seg for denne forma 

for analyse. Drøft forholdet mellom forskningsspørsmål og metode. 

 



Oppgåve 3: Forskningsetikk 

a) Innafor det spesialpedagogiske forskningsfeltet inngår det ofte personer med problem 

eller personer som er i utsette livs- og læringssituasjonar. Kva for etiske utfordringar 

kan spesialpedagogisk forsking stå overfor i forsking der det er få personer med, og 

der det forskas på utsette grupper? 

 

 

 


