
Eksamen i MET200, høst 2020 

Eksamensform og vurdering:  

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen (4 timer). 

Eksamen består av 3 deler. Hver del har flere deloppgaver som vektes i henhold til poeng 

oppgitt for hver deloppgave. Eksamen vurderes med gradert karakter (A-F). 

Hjelpemidler: Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt. Deler av eksamen krever utregninger i 

Excel. Det kreves ikke kildehenvisninger. 

 

  



DEL 1 – Kvalitativ metode (maksimalt xx poeng) 

Scenario: Du er interessert i temaet livsstilsendring for personer med fedme. Litteratursøk 

viser at det allerede foreligger mange kvantitative studier om ulike behandlingsopplegg for 

livsstilsendring. Du ønsker å gjøre en kvalitativ studie for å få mer kunnskap om temaet. 

Oppgave 1 

Beskriv og begrunn kort minst to relevante kvalitative forskningsdesign for å undersøke 

behandling for livsstilsendring. 

• En plan for hvordan prosjektet kan legges opp.  

• Beskrivelse av hva undersøkelsen skal rette seg mot, hvem som er aktuelle deltakere, 

hvor undersøkelsen skal utføres og hvordan den skal utføres.  

o HVA: opplevelse av/erfaringer med behandling for livsstilsendring.  

o HVEM: voksne kvinner og menn rekruttert fra behandlingsopplegg (antall, alder, 

kjønn, BMI).  

o HVORDAN: intervjuer (individuelt eller fokusgrupper) og observasjon (av hva).  

o Eventuelt (men ikke påkrevd for full score) å ha med informasjon om tidsdesign, 

case-studier og refleksjoner over det å innarbeide fleksibilitet. 

Oppgave 2 

Formuler en problemstilling egnet for å undersøke temaet behandling for livsstilsendring med 

en eller flere kvalitative metoder. 

• Problemstillingen må ha forbindelse til temaet som er oppgitt og være formulert tydelig 

nok til å gi retningslinjer for metodevalg.  

• Ideelt sett skal problemstillingen vise til ulike mål med prosjektet:  

o Beskrivende: hva kjennetegner.  

o Forklarende: hvorfor.  

o Forstående: hvordan. 

Oppgave 3 

Hvordan sikres reliabilitet (troverdighet) og validitet i kvalitative studier? 

• Sørge for detaljert innsyn i fremgangsmåten i prosjektets ulike faser.  

o Legger med det til rette for en kritisk vurdering av om prosjektet er gjennomført 

på en pålitelig og tillitvekkende måte.  

• Validitet handler om gyldigheten av forskerens tolkninger.  

o Sikres ved å beskrive tydelig det teoretiske perspektivet som er grunnlaget for 

tolkninger og konklusjoner.  

o Hindre fri spekulasjon eller kreativ fantasi i møte med det empiriske materialet.  

 

  



DEL 2 – Kvantitativ metode (maksimalt 22 poeng) 

Oppgave 1 

a) Ta utgangspunkt i at det finnes reliable/valide målemetoder på søvnkvalitet (og at du har 

ubegrenset med ressurser) og beskriv hvordan du ville designet en studie for å undersøke om 

det å innta koffein etter kl. 17:00 på ettermiddagen påvirker søvnkvalitet kausalt hos norske 

18-åringer. Få frem alle relevante elementer som bidrar til at dette studiedesignet gir deg 

størst sjanse for å kunne påvise kausalitet (ca. ½ side). 5 poeng 

• Vi er her ute etter alle relevante momenter ved en dobbeltblindet, randomisert, 

placebokontrollert studie: 

o Tilfeldig utvalg av alle norske 18-åringer (representativt utvalg (vektlegges ikke 

tungt)) 

o Pretest  

o Randomisering til intervensjon og kontroll 

▪ Forskjeller mellom intervensjon og kontroll? (skal ikke være det pga. 

randomisering) 

o Dobbelblindet – verken forsker eller deltaker vet hvilken gruppe deltakeren 

tilhører  

▪ Placebo (koffeinpille vs. sukkerpille / vanlig kaffe vs. koffeinfri kaffe) 

o Posttest – forskjell mellom intervensjon og placebo-kontroll 

o Bonus: styrkeberegninger 

• I.e. Årsak kom før virking og bakenforliggende faktorer (konfundering) utelukkes pga. 

randomisering + at verken forsker eller deltaker kan påvirke resultat ved at de vet hvilke 

deltakere som har fått hvilken behandling (bias) (+hvis de nevner at deltakerne potensielt 

kan merke selv hvilken pille de får hvis effekten er stor). 

b) De færreste forskere er så heldige at alle som inviteres til å delta i en studie faktisk deltar i 

studien. Vi kan grovt sett si at en deltakerprosent under 100 kan ha to mulige konsekvenser 

for studiers konklusjoner. Forklar kort hvilke. 2 poeng 

• Ingen. De som velger å ikke delta er "missing a random" 

• Over- eller underestimeringer fordi deltakerne i gjennomsnitt skiller seg fra utvalget (og 

dermed populasjonen). 

Oppgave 2 

Scenario: Vestfold og Telemark har gjennomført etterutdanning av alle lærere som underviser 

i kroppsøving på 10.trinn. I Agder har de ikke gjennomført noe tilsvarende. Du involveres i 

en studie med mål om å evaluere om etterutdanningen kan ha gitt mer aktivitet i 

kroppsøvingstimene hos 10.klassinger i Vestfold og Telemark sammenlignet med 

10.klassinger i Agder.  

Planlagt metode:  

• Fem 10.klasser fra hvert fylke trekkes tilfeldig ut 

• En kroppsøvingstime blir filmet for hver 10.klasse (10 filmer til sammen). 

• Antall skritt hver enkelt elev tar ila kroppsøvingstimene telles ved hjelp av videoene i 

etterkant  



Dette en stor og tidkrevende jobb (10 filmer ganger ca. 30 elever gir ca. 300 elevtimer å 

telle). Det planlegges derfor å ansette flere forskningsassistenter som skal jobbe med å telle 

skritt fra videoene. Før studien starter får du i oppdrag å lage en plan for hvordan dere skal 

undersøke denne målemetodens reliabilitet.  

a) Hvordan vil du gå frem for å avgjøre om forskningsassistentenes telling av skritt i 

videoopptak er en reliabel målemetode? 4 poeng 

 

• Repeterbarhet (test-retest/intra-rater) og reproduserbarhet (inter-rater) 

o Det må undersøkes i hvor stor grad hver forskningsassistent teller likt på det 

samme materialet (intra-rater). Dette kan gjøres ved at en eller flere "elevtimer" 

telles to ganger av den samme forskningsassistenten. Er intra-rater reliabiliteten 

høy, vil antall skritt talt være nesten likt fra gang 1 til 2. 

o Det må undersøkes i hvor stor grad de ulike forskningsassistentene teller likt på 

det samme materialet (inter-rater). Dette kan gjøres ved at alle 

forskningsassistentene teller antall skritt hos det samme materialet. Er inter-rater-

reliabliteten høy, vil de ulike forskningsassistentene komme frem til et nesten likt 

antall skritt for de samme elevene.  

 

b) Selv om forskningsassistentenes telling skulle vise seg å være reliabel, vil noen fortsatt 

kunne stille spørsmålstegn ved om målemetoden totalt sett er reliabel fordi det kun er én 

enkelt kroppsøvingstime som måles. Kanskje elevene var spesielt aktive eller spesielt lite 

aktive akkurat den timen som ble filmet? Hvordan kan du undersøke om dette er et stort 

problem eller ikke? 2 poeng 

 

• Dette kan undersøkes ved at en eller flere av skolene måles 2 eller flere ganger. Er det 

stor variasjon fra gang til gang, er reliabiliteten mulig lav.  

• + hvis man trekker frem gruppenivå vs. individ(skole)nivå, i.e. tilfeldig gang til gang 

variasjon vil kunne bety at klasser som er over gjennomsnittet aktive på testdagen nulles 

ut av klasser som er under gjennomsnittet aktive på testdagen. 

• + Høy intra-rater, inter-rater og "test-retest" stabilitet indikerer at målemetoden totalt sett 

er reliabel. 

 

c) Hvorfor er det nødvendig, men ikke tilstrekkelig at en målemetode er reliabel? 1 poeng 

 

• Det hjelper ikke at den er reliabel hvis den ikke er valid (pilene treffer samlet, men et 

stykke fra sentrum av blinken) 

 

Oppgave 3 

Under finner dere tre beskrivelser av studier. Avgjør hvilket studiedesign de ulike studiene 

benytter. Begrunn kort (1-2 setninger). 

a) En gruppe forskere ønsker å undersøke om idrettsdeltakelse gir økt risiko hos menn for å 

måtte operere inn kne- og hofteproteser. Etter at alle godkjenninger er på plass, tar 

forskerne kontakt med forsvaret og får tilgang til data fra sesjonsspørreskjemaer 



gjennomført av alle norske gutter (17-18 år) mellom 1980 og 1989, hvor det blant annet 

er spurt om idrettsdeltakelse. Ved hjelp av personnummer, kobler forskerne disse dataene 

mot data på kne- og hofteproteser samlet inn i Nasjonalt Register for Leddproteser til og 

med 31.12.2019. 2 poeng 

 

• Kohortstudie (longitudinell, follow-up og prospektiv studie kan også godkjennes) 

• Deltakerne kategoriseres i henhold til eksponeringsgrad ved baseline (17-18 år i 1980-

1989) "følges" prospektivt fram til 31.12.2019.  

 

b) En gruppe forskere ønsker å finne ut om det er en assosiasjon mellom deltakelse i 

friluftsliv og holdninger til norsk elbilpolitikk. Forskerne får SSB til å trekke ut et 

representativt utvalg av befolkingen og leier inn Norstat til å ringe utvalget og 

gjennomføre en intervjubasert spørreundersøkelse som kartlegger deltakelse i friluftsliv 

og holdninger til norsk elbilpolitikk. 2 poeng 

 

• Tverrsnittsstudie 

• Eksponering (uavhengig variabel) og utfall (avhengig variabel) måles på samme tidspunkt 

 

c) En gruppe forskere får i oppdrag av Norges fotballforbund (NFF) å undersøke mulige 

årsaker til at noen klubber ender opp med dårlig økonomi mens andre klarer seg bra. 

Forskerne trekker tilfeldig ut 20 klubber med "røde tall" fra NFFs registre. Deretter velger 

de ut 20 klubber med "grønne tall" som ligner på de 20 klubbene med "røde tall" med 

hensyn til geografi, idrettsgrener og størrelse. Alle klubbene får tilsendt et spørreskjema 

som kartlegger en rekke faktorer som forskerne mener kan ha påvirket klubbøkonomi de 

siste 10 årene. 2 poeng 

 

• Kasus-kontroll (matchet kasus-kontroll) 

• Kasus (klubber med dårlig økonomi) og kontrollgruppe (klubber med god økonomi) 

• Starter med utfallet (økonomi) og ser tilbake i tid for å lete etter årsaker (retrospektivt) 

  



DEL 3 – Statistikk (maksimalt 37 poeng) 

 

Oppgave 1 (Krever ikke analyser i Excel) 

Du ønsker å undersøke fysisk aktivitet blant personer med og uten type 2 diabetes. Via 

nasjonale registre har du rekruttert 2000 tilfeldige personer, hvorav halvparten har diabetes, 

og målt deres fysiske aktivitetsnivå. Fysisk aktivitet har du målt som minutter i moderat til 

hard fysisk aktivitet per dag (mhfa/dag). 1 poeng 

a. Sett opp et passende hypotesepar (H0 og H1) 

H0: m0 = m1, H1: m0 ≠ m1  

Evt 

H0: Det er ingen forskjell i aktivitetsnivå mellom personer med/uten diabetes. 

H1: Det er en forskjell i aktivitetsnivå mellom personer med/uten diabetes. 

b. Du gjennomfører en tosidig t-test med signifikansnivå = 0.05 for å teste din hypotese. 

Resultatet av testen vises i tabell 1. Konkluder om det er en statistisk signifikant forskjell 

i mengden av mhfa/dag mellem type 2 diabetikere og ikke-diabetikere? Begrunn svaret 

ditt. 2 poeng 

Tabell 1. 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

  mhfa (diabetes) mhfa (ikke-diabetes) 

Mean 7.4 10.1 

Variance 37.2 62.4 

Observations 1000 1000 

Pooled Variance 51.38384  

Hypothesized Mean 

Difference 

0  

df 18  

t Stat -3.169  

P(T<=t) one-tail 0.003  

t Critical one-tail 1.734  

P(T<=t) two-tail 0.005  

t Critical two-tail 2.101  

Personer uten diabetes har i gjennomsnitt 2.7 minutter mer MVPA/dag. Denne 

forskjell er statistisk signifikant ved signifikansnivå 0.05, med en to-sidig p-verdi 

på 0.005.  

 

c. Hvorfor er det passende å bruke en t-test til å undersøke denne hypotese? Hvilken 

antagelse om fordelingen av mhfa/dag er testen basert på? 2 poeng 



T-test er passende hvis vi ønsker å undersøke forskjell mellom to grupper, der 

outcome er numerisk og normaltfordelt. T-testen tar utgangspunkt i at MVPA/dag er 

normalfordelt. 

 

d. Hva forteller en p-verdi oss? 2 poeng 

a. Flere svar kan godkjennes 

i. Sannsynligheten for å få minst det observerte resultatet, hvis H0 er 

sann 

ii. Sannsynligheten for at det observerte resultatet skyldes tilfeldig 

variasjon 

 

e. I en standardnormalfordeling, hva er sandsynligheten for at få en test-statistikk i 

intervallet mean+1SD til mean+2SD, hvis null-hypotesen er sann (mean0 – mean1 = 0).  

2 poeng 

13.6% 

 

 

  



Oppgave 2. Regresjon (Bruk "Datasett_1" i Canvas) 

a. Du ønsker å undersøke sammenhengen mellom systolisk blodtrykk (Y – responsvariabel 

(avhengig-variabel)) og mengden av triglyserid i blodet (X – forklaringsvariabel 

(uavhengig-variabel)). Dette gjør du ved å bruke en regresjonsanalyse da dette er din 

absolutte favoritt-analyse. Formuler en alternativ hypotese (H1) og en nullhypotese (H0). 

1 poeng 

H0: b = 0, H1: b ≠ 0 

Evt 

H0: Det er ingen sammenheng mellom mengde triglyserider i blodet og systolisk 

blodtrykk. 

H1: Det er en sammenheng mellom mengde triglyserider i blodet og systolisk 

blodtrykk. 

 

b. Undersøk og argumenter for/imot at regresjonsanalyse er et passende verktøy til å 

analysere sammenhengen mellom systolisk blodtrykk og triglyserid i dette tilfellet. Bruk 

tekst og figurer som dokumentasjon. 4 poeng 

Numeriske variabler. Scatterplot viser ikke tegn på ikke-lineær sammenheng. 

Residualer ikke perfekte, men ok.  

Full pott krever residual-plot. 

c. Utfør en regresjonsanalyse mellom systolisk blodtrykk (Y – responsvariabel) og mengden 

av triglyserid i blodet (X – forklaringsvariabel) med signifikansnivå 0.05. Er det en 

sammenheng? Hva er evt. sammenhengen? Argumenter kort for svaret ditt. 3 poeng 

 

For hver økning av triglyserider med 1 mmol/l er det en forventet endring i systolisk 

blodtrykk på 7.45 mmhg. Denne forskjellen er statistisk signifikant ved 

signifikansnivå 0.05, med p-verdi på 0.01.  



 

d. Hvor stor endring i blodtrykk vil man forvente ved en økning i mengde triglyserider på 

0.5 enhet? 1 poeng 

7.5 / 2 = 3.75 mmhg 

 

e. Hvordan finner du ut hvor mye av variasjonen i systolisk blodtrykk som kan forklares ved 

variasjon i triglyserid? Hvor mye av variasjonen forklares evt.? 2 poeng 

R squared: 10% 

 

  



Oppgave 3. Kjikvadrat (Bruk “Datasett_1” i Canvas) 

Du er interessert i å undersøke om det er en forskjell i andel menn og kvinner som er i 

moderat til hard fysisk aktivitet minimum 30 minutter per dag. For å besvare 

problemstillingen bestemmer du deg for å gjennomføre en kji-kvadrattest med 

signifikansnivå satt til 0,05. 

 

a. Opprett en kategorisk variabel (ja/nei) som angir om personen er/ikke er aktiv 30 

minutter/dag. Vis en 2x2 tabell for kjønn og den nye kategoriske variabelen for 

aktivitetsnivå, med observerte verdier og forventede verdier under null-hypotesen (ingen 

forskjell mellom menn og kvinner i andel som tilfredsstiller anbefalingen). 3 poeng 

  <30 min MVPA ≥ 30 min 

MVPA 

 

O Menn 22 10 32 

E   25.1 6.9   

O Kvinner 25 3 28 

E   21.9 6.1   

   47 13  

 

b. Utfør den statistiske testen og konkluder. Er forutsetningene for å gjøre kji-kvadrat 

tilfredsstilt i dette tilfellet? Argumenter kort for ditt svar. 3 poeng 

P-verdien på 0.054 er ikke statistisk signifikant ved signifikansnivå 0.05. Vi må 

dermed beholde H0. Forutsetningen om minimum 5 forventede observasjoner i hver 

celle er tilfredsstilt.  

 

  



Oppgave 4 (Bruk “Datasett_2” i Canvas) 

I datasettet ser du data fra et utvalg på 20 personer: alder (år), kjønn, bosted, inntekt (kr) og i 

hvor stor grad deltakerne i studien liker Danmark (1=i svært liten grad, 3 =verken eller, 5=i 

svært stor grad) 

a. Hvilket datanivå (variabeltype) er de fem variablene på? 2 poeng 

Alder Forholdstallsnivå/Kontinuerlig 

(Numerisk) 

Kjønn Nominal (Kategorisk) 

Bosted Nominal (Kategorisk) 

Inntekt Forholdstallsnivå/Kontinuerlig 

(Numerisk) 

Liker Danmark Ordinal (Kategorisk) 

 

b. Fyll inn blanke celler i tabell 1. Argumenter for ditt valg av mål for sentraltendens og 

spredning. 4 poeng 

 Telemark Vestfold 

n 10 10 

Kjønn (% menn) 50 % 50 % 

Alder (gjns. + SD) 25,6 (2,9) 25,0 (2,2) 

Inntekt (gjns. + SD) 384 523 (207 986) 658 213 (176 947) 

 

Alder og inntekt er normalfordelte, hvilket er undersøkt i histogrammer, og 

presenteres derfor som mean(SD). Kjønn er nominal og presenteres derfor som n (%). 

 

c. Velg egnet statistisk analyse for å undersøke om det er en statistisk signifikant 

(signifikansnivå = 0.05) forskjell i inntekt mellom deltakere fra Telemark og Vestfold. 

Gjennomgå de relevante stegene i analysen og konkluder med argumenter. 3 poeng 

Uparet T-test, kontinuerlig utfall og to uavhengige grupper 

H0: m0 = m1, H1: m0 ≠ m1 

Inntekt normalfordelt, antagelse ok. 

Gj.snittlig forskjell er 273,689 NOK 

Antar lik varians (uavhengige grupper) 

Tosidig p-verdi er 0.005 

Vi kan konkludere med at forskjellen i inntekt på 273,689 er statistisk signifikant.  

  

d. Gjør en korrelasjonsanalyse mellom variablene ‘Liker Danmark’ og inntekt. Hva sier 

denne analysen om sammenhengen mellom disse to variablene. 2 poeng 



Korrelasjonen er 0.24, hvilket er en svak positiv sammenheng. Høyere innkomst er 

assosiert med høyere forkjærlighet overfor våre danske naboer. 

 

 

 

 


