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Seksjon 1

OPPGAVE 1

1. Gjør rede for begrepene intern og ekstern validitet i intervensjonsforskning (eksperimentell forskning)

2. Beskriv de ulike truslene mot intern validitet i intervensjonsforskning
3. Drøft hvordan randomisering kan kontrollere for noen av disse faktorene
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Seksjon 2

OPPGAVE 2

1. Gjør rede for refleksjoner om egen forskerrolle i bruken av kvalitative metoder. Legg særlig vekt på å diskutere
hvordan forskeren kan bruke egen sårbarhet og kroppslig sensibilitet for å få fram kunnskap om andre menneskers
erfaringer.

2. Gi eksempler på indikasjonsområder for kvalitativ forskning, og gi eksempler fra hva slags kunnskap som er relevant
for eget fagfelt.
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Seksjon 3

OPPGAVE 3

1. Definert kort (maks 2-3 setninger) følgende begrep:
a. konfunderende faktor
b. seleksjonsskjevhet (selection bias)

c. prevalens og insidens.
2. Målefeil vil alltid være til stede når vi gjennomfører en vitenskapelig måling av en egenskap eller et fenomen – hva kan
være kilder til slike målefeil?
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Seksjon 4

OPPGAVE 4

1. Hvilke tre grunnleggende prinsipper for forskningsetikk ble nedskrevet i Nürembergkoden og videreført i
Helsinkideklarasjonen?

2. Nevn minst 3 eksempler på personopplysninger
3. Du har innhentet nødvendige godkjenninger for å starte et masterprosjekt som skal kartlegge effekten av et
treningsprogram på blodsukkerverdier hos personer over 18 år med type I diabetes. Rett før du skal starte
datainnsamlingen ser du at det vil være nyttig å også inkludere personer i alderen 13-18 år. Dette er ikke omtalt i den
opprinnelige prosjektbeskrivelsen. Hva (om noe) må du gjøre for å passe på at prosjektet har gyldig godkjenning før
du starter å inkludere personer i alderen 13-18 år i prosjektet?
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