
UiO                                                                                                                            BOKMÅL 

Institutt for spesialpedagogikk 

SPED4010/Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk 

 

 

  HJEMMEEKSAMEN/Vitenskapsteori og forskningsmetode 

  2013 

     

 

Svar på begge oppgaver (oppgave 1 a og b og oppgave 2 a, b og c ) 

 

 

 

Oppgave 1 

 

a) Gjør rede for begrepet for-forståelse og diskuter hvilken betydning for-forståelsen kan 

tenkes å ha i vitenskapelig aktivitet. Bruk eksempler (eventuelt finn på eksempler selv). 

  

 

b) Gjør rede for validitetsproblemer knyttet til surveyundersøkelse omkring 

opplæringssituasjonen for barn med spesifikke lærevansker. 

 

 

Oppgave 2 

 

Alle elever som får vedtak om spesialundervisning skal ifølge opplæringsloven ha en 

individuell opplæringsplan (IOP). IOP er samtidig et ledd i spesialundervisningens 

tiltakskjede. Forskning tyder på nokså ulik praksis med bruk av slike planer. 

a) Skisser en forskningsplan for et prosjekt med evalueringsforskning knyttet til bruk av 

IOP i skolen. Gjør rede for og begrunn prosjektets formål, valg av problemstilling og 

forskningsmetodisk tilnærming. 

b) Gjør også rede for verdibedømmelse og valg av kriterier samt tanker om videre bruk 

av resultatene fra prosjektet. 

c) Drøft validitetsproblemer og etiske hensyn knyttet til et slik prosjekt med 

evalueringsforskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UiO                                                                                                                         NYNORSK 

Institutt for spesialpedagogikk 

SPED4010/Vitskapsteori, forskingsmetode og statistikk 



 

 

  HEIMMEEKSAMEN/Vitskapsteori og forskingsmetode 

  2013 

     

 

Svar på begge oppgåver (oppgåve 1 a og b og oppgåve 2 a, b og c ) 

 

 

 

Oppgåve 1 

 

a) Gjer greie for omgrepet for-forståing og diskuter kva for-forståinga kan tenkjast å ha å seie 

i vitskapeleg aktivitet. Bruk dømer (eventuelt finn på dømer sjølv). 

  

 

b)  Gjer greie for validitetsproblem knytte til surveyundersøking omkring 

opplæringssituasjonen for barn med spesifikke lærevanskar. 

 

 

Oppgåve 2 

 

Alle elevar som får vedtak om spesialundervisning skal ifølge opplæringslova ha ein 

individuell opplæringsplan (IOP). IOP er samtidig eit ledd i spesialundervisningas 

tiltakskjede. Forsking tyder på nokså ulik praksis med bruk av slike planar. 

d) Skisser ein forskingsplan for eit prosjekt med evalueringsforsking knytt til bruk av 

IOP i skulen. Gjer greie for og grunngi prosjektets formål, val av problemstilling og 

forskingsmetodisk tilnærming. 

e) Gjer også greie for verdibedømming og val av kriterier samt tankar om vidare bruk av 

resultata frå prosjektet. 

f) Drøft validitetsproblem og etiske omsyn knytte til eit slik prosjekt med 

evalueringsforsking. 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Bokmål 

 

Institutt for spesialpedagogikk 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Universitetet i Oslo 

 

   

SPED4010/Hjemmeeksamen i vitenskapsteori og forskningsmetode 

Utsatt eksamen høst 2013: 

Onsdag 8.januar kl 11.00- onsdag 15.januar kl 11.00   

 

Svar på begge oppgaver (oppgave 1a og 1b og oppgave 2a og 2b): 

 

 

 

Oppgave 1 

 

a) Forskeres tolkning av blant annet kvalitative data legger til grunn en oppfatning av hva 

”mening” er. Drøft to ulike vitenskapsfilosofiske oppfatninger av meningsbegrepet.  

b) Drøft sentrale faktorer som kan bidra til å sikre begrepsvaliditet i kvantitative 

forskningsdesign. Hvilke forhold er særlig viktige når man skal måle komplekse fenomener 

som for eksempel holdninger?  

 

 

Oppgave 2 

 

Mange barn blir utsatt for mobbing i skolen.  

  

a) Skisser et design for et forskningsprosjekt omkring dette temaet hvor det redegjøres for 

målsetting, valg av problemstilling, utvalg, metodisk og analytisk tilnærming.  

 

b) Hvilke forskningsetiske hensyn må vurderes ved et slikt design? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



           Bokmål 

 

Institutt for spesialpedagogikk 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Universitetet i Oslo                                                

 

   

SPED4010/Hjemmeeksamen i vitenskapsteori og forskningsmetode høst 2014 

Onsdag 19.november kl 11.00- onsdag 26.november kl 11.00   

 

Svar på begge oppgaver (oppgave 1a og b og oppgave 2): 

 

 

 

Oppgave 1 

 

a) Vitenskapelig resonnering: Gjør rede for de vanligste formene for vitenskapelig 

resonnering - induksjon, deduksjon og abduksjon – og diskuter deres mulige roller i 

forskning. 

 

b) Drøft sentrale faktorer som kan bidra til å sikre begrepsvaliditet i kvantitativ  

forskningsdesign. Hvilke forhold er særlig viktige når man skal måle komplekse fenomen 

som for eksempel holdninger?  

 

 

 

Oppgave 2 

 

I barnehage og skole utarbeides det en rekke skriftlige dokumenter som kan komme til nytte i 

forskningssammenheng. Redegjør for fordeler og eventuelle ulemper ved bruk av slike 

eksisterende kilder (tekster/dokumenter) i forskningssammenheng, og diskuter 

validitetsproblemer og etiske utfordringer knyttet til forskningsmessig bruk av slike 

eksisterende kilder. 

 

 

 

 

 

Forside og retningslinjer for hjemmeeksamen 

http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SPED4010/h14/index.html 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                                             

 

 

http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SPED4010/h14/index.html


                                                                                                                              NYNORSK                                             

 

Institutt for spesialpedagogikk 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Universitetet i Oslo 

 

SPED4010/ Heimeeksamen i vitskapsteori og forskingsmetode haust 2014 

Onsdag 19.november kl 11.00 – onsdag 26.november kl 11.00 

 

 

Svar på begge oppgåver ( oppgåve 1 a og b og oppgåve 2) 

 

 

 

Oppgåve 1 

 

a)  Vitskapeleg resonnering: Gjer greie for dei vanlegaste formene for vitskapleg resonnering 

- induksjon, deduksjon og abduksjon – og diskuter deira mulege roller i forsking. 

 

b) Drøft sentrale faktorar som kan bidra til å sikre omgrepsvaliditet i kvantitative 

forskingsdesign. Kva forhold er særleg viktige når ein skal måle komplekse fenomen som for 

eksempel haldningar?  

  

 

 

Oppgåve 2 

 

I barnehage og skule blir det utarbeidd ei rekke skriftlege dokument som kan komme til nytte 

i forskingssamanheng. Gjer greie for fordelar og eventuelle ulemper ved bruk av slike 

eksisterande kjelder (tekster/dokument) i forskingssamanheng, og diskuter validitetsproblem 

og etiske utfordringar knytte til forskingsmessig bruk av slike eksisterande kjelder. 

 

 

 

 

 

Forside og retningsliner for heimeeksamen 

http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SPED4010/h14/index.html 

 

   
 

http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SPED4010/h14/index.html
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HJEMMEEKSAMEN /Vitenskapsteori og forskningsmetode 2015 

SPED4010/Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk 

 

Torsdag 19.november kl 11.00 – torsdag 26.november kl 11.00    

 

 

Svar på alle oppgaver (oppgave 1a og 1b og oppgave 2a og 2b). 

Oppgave 1 og oppgave 2 vektes likt. 

 

 

 

Oppgave 1 

 

a) Forskeres tolkning av blant annet kvalitative data legger til grunn en oppfatning av hva 

”mening” er. Drøft to ulike vitenskapsfilosofiske oppfatninger av meningsbegrepet.  

b)  Gjør kort rede for sentrale validitetsproblemer knyttet til følgende forskningsdesign  

      og metoder for datainnsamling, og drøft hvordan forskeren kan sikre best mulig  

      validitet: 

 - Kvalitativt design med bruk av intervju som datainnsamlingsmetode    

 - Evalueringsforskning med bruk av enquete som datainnsamlingsmetode   

 

 

Oppgave 2 

 

Mange barn lever i familier der det er omsorgssvikt. Førskolelærere/lærere og andre 

faggrupper opplever av og til signaler på slik omsorgssvikt og blir ofte involvert i ulike tiltak 

for å bedre barnets livssituasjon. 

 

a) Skissér et design for et forskningsprosjekt omkring dette temaet hvor det redegjøres for 

målsetting, valg av problemstilling, utvalg, metodisk og analytisk tilnærming.  

 

b) Hvilke forskningsetiske hensyn må vurderes ved et slikt design? 

 

 

 

 

 



        

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK                                                        NYNORSK 

Det utdanningsvitskapelege fakultet 

Universitetet i Oslo 

 

 

HEIMEEKSAMEN /Vitskapsteori og forskingsmetode 2015 

SPED4010/Vitenskapsteori, forskingsmetode og statistikk 

   

Torsdag 19.november kl 11.00 – torsdag 26.november kl 11.00    

 

 

Svar på alle oppgåver (oppgåve 1a og 1b og oppgåve 2a og 2b). 

Oppgåve 1 og oppgåve 2 vektes likt.  

 

 

 

Oppgåve 1 

 

a) Forskarars tolking av blant anna kvalitative data legg til grunn ei oppfatning av kva 

”meining” er. Drøft to ulike vitskapsfilosofiske oppfatningar av meiningsomgrepet.  

b) Gjer kort greie for sentrale validitetsproblem knytte til følgjande forskingsdesign 

      og metodar for datainnsamling, og drøft korleis forskaren kan sikre best mogleg    

      validitet: 

 - Kvalitativt design med bruk av intervju som datainnsamlingsmetode  

 - Evalueringsforsking med bruk av enquete som datainnsamlingsmetode   

 

 

Oppgåve 2 

 

Mange barn lever i familiar der det er omsorgssvikt. Førskulelærarar/lærarar og andre 

faggrupper opplever av og til signal på slik omsorgssvikt og blir ofte involvert i ulike tiltak 

for å betre barnets livssituasjon. 

 

a) Skissér eit design for eit forskingsprosjekt omkring dette temaet der det blir gjort greie for 

målsetting, val av problemstilling, utval, metodisk og analytisk tilnærming.  

 

b) Kva for forskingsetiske omsyn må vurderast ved eit slikt design? 
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Institutt for spesialpedagogikk 

SPED4010/Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk 

 

 

   

 

HJEMMEEKSAMEN/Vitenskapsteori og forskningsmetode 

Utsatt eksamen høst 2015 

 

Torsdag 7.januar kl 11.00 – torsdag 14.januar kl 11, 2016 

     

 

Svar på begge oppgaver (oppgave 1 a og 1 b og oppgave 2) 

 

 

 

Oppgave 1 

 

a) Gjør kort rede for noen forskjeller mellom en postpositivistisk og en hermeneutisk 

(fortolkende) tilnærming. 

 

      b) Drøft mulige trusler mot indre validitet i et pretest-posttest design med en gruppe.  

          Hvordan er trusler mot indre validitet i dette designet sammenlignet med et     

          randomisert pretest-posttest design? 

 

 

Oppgave 2 

 

Forebygging av lærevansker er en viktig pedagogisk oppgave. Skisser et forskningsprosjekt 

knyttet til dette temaet. Avgrens temaet og formuler en overordnet problemstilling. Beskriv 

prosjektets formål og gjør greie for og begrunn valg av forskningsopplegg/design, metode og 

utvalg samt analysemetode. Beskriv kort forskningsetiske hensyn som må ivaretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UiO                                                                                                                           NYNORSK 

Institutt for spesialpedagogikk 

SPED4010/Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk 

 

                      

HEIMEEKSAMEN/Vitskapsteori og forskingsmetode 

Utsett eksamen høst 2015 

 

Torsdag 7.januar kl 11.00 – torsdag 14.januar kl 11.00, 2016 

 

 

 

Svar på begge oppgåver (oppgåve 1 a og 1 b og oppgåve 2) 

 

 

 

Oppgåve 1 

 

a) Gjer kort greie for nokre skilnader mellom ei postpositivistisk og ei hermeneutisk 

(fortolkande) tilnærming. 

b) Drøft moglege truslar mot indre validitet i eit pretest-posttest design med ei gruppe.       

Korleis er truslar mot indre validitet i dette designet samanlikna med eit randomisert 

pretest-post-test design? 

 

 

 

Oppgåve 2 

 

Førebygging av lærevanskar er ei viktig pedagogisk oppgåve. Skisser eit forskingsprosjekt 

knytta til dette temaet. Avgrens temaet og formuler ei overordna problemstilling.  Beskriv 

formålet med prosjektet og gjer greie for og grunngi val av forskingsopplegg/design, metode 

og utval samt analysemetode. Beskriv kort forskingsetiske omsyn som må ivaretakast.  

 

 

 


	EKSAMEN 2013sped4010
	SPED4010utsatthjemmeeksamenh2013
	SPED4010hjemmeeksamenh2014
	SPED4010Hjemmeeksamenh2015
	SPED4010utsatthj.eks.h2015



