
Utsatt eksamen i MET200, vår 2021 

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 11 poeng) 

Case: Du er opptatt av fotball og vil gjøre et kvalitativt feltarbeid som observatør i 

garderoben til Norges fotballandslag for damer/herrer (her kan du selv velge). Du vil dele 

feltarbeidet opp i tre faser; observasjoner før, under og umiddelbart etter kamp.   

 

Oppgave 1 

Formuler en problemstilling og begrunn kort hvorfor den egner seg for utforsking gjennom 

deltakende observasjon i fotballgarderoben. 4 poeng 

• Beskrivende: hva kjennetegner….  

• Nøkkelord:  

o Samhandling 

o Ledelse 

o Relasjon  

Oppgave 2 

Beskriv og begrunn ulike feltroller du ser for deg at du kan/bør innta underveis i 

observasjonene. Reflekter kort over hvordan du vil utforme de ulike rollene i 

fotballgarderoben. 3 poeng 

• Observatør,  

• Deltakende observatør 

• Tillit 

• Nærhet-distanse 

Oppgave 3 

Nevn minst tre etiske hensyn du må forholde deg til ved denne og andre kvalitative studier. 4 

poeng 

• Informert samtykke 

• Lagring av data 

• Anonymisering 

• Unngå å påføre unødig belastning 

• Gjennomsiktighet 

 

  



DEL 2 – Kvantitativ metode (maksimalt 18 poeng) 

Oppgave 1 

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

ubegrenset med ressurser), men at det ikke er mulig å gjennomføre en eksperimentell studie. 

Beskriv hvordan observasjonelle studiedesign kan benyttes for å undersøke om det å drikke 

energidrikker påvirker (er assosiert med) søvnkvalitet hos norske 18-åringer.  

Få frem hva som skiller de tre observasjonelle studiedesignene fra hverandre og ranger 

studiedesignene fra høyest til lavest i evidenspyramiden (maks en halv side). 6 poeng 

• Kohort: Måle inntak av energidrikk og søvnkvalitet minimum 2 ganger. Undersøke om 

det å innta ulike mengder energidrikk ved T1 er assosiert med søvnkvalitet ved T2, evt. 

endring i søvnkvalitet fra T1 til T2.  

• Kasus-kontroll: Matche 18-åringer som har søvnproblemer med andre 18-åringer som 

ikke har søvnproblemer på så mange relevante faktorer med som mulig. Kartlegge 

retrospektivt hvor mye energidrikk de to gruppene har inntatt f.eks. det siste året. 

• Tverrsnittstudie: Spørreundersøkelse hvor man spør om både søvnkvalitet og inntak av 

energidrikk. 

b) Hva er hovedgrunnen til at alle de tre observasjonelle studiedesignene rangeres under 

såkalte ekte eksperiment i evidenspyramiden? 1 poeng 

• Mer usikkert om konfunderende faktorer kan utelukkes – mangler randomisering 

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

studien. Hva vil det si at de inviterte som velger ikke å delta i en studie er "missing at 

random", og hva kan dette bety for tolkningen av resultatene? (2-3 setninger) 2 poeng 

• At de ikke skiller seg systematisk fra de som velger å bli med i studien 

• God sjanse for at resultatene kan generaliseres / er representative for alle som ble invitert 

til å delta (utvalget), og som disse representerer (populasjonen) 

  



Oppgave 2 

Scenario: Skolene i Telemark skal innføre 60 minutter med aktiv læring på alle dager uten 

kroppsøving. I Agder skal de fortsette som før. Du involveres i en studie med mål om å 

undersøke om innføringen av aktiv læring totalt sett gir mer fysisk aktivitet ved å 

sammenligne det fysiske aktivitetsnivået hos 5. klassinger i Telemark og Agder før og ett år 

etter innføringen.  

Planlagt metode:  

• 10 5. klasser fra hvert fylke trekkes tilfeldig ut 

• Alle elevene går med en aktivitetsmåler (et akselerometer) i syv dager før og syv 

dager ett år etter den aktive læringen innføres 

• Tid brukt i fysisk aktivitet hos elevene i Telemark og Agder sammenlignes før og ett 

år etter innføringen av aktiv læring 

Før studien starter får du i oppdrag å gjøre undersøkelser av denne målemetodens reliabilitet 

hos et underutvalg av elever (n=10) som møter opp på NIH én hel dag. 

a) Hvordan vil du gå frem for å kunne si noe om aktivitetsmålernes reliabilitet? 5 poeng 

 

• Repeterbarhet (test-retest/intra-rater) 

o Det må undersøkes i hvor stor grad aktivitetsmålerne gir likt antall minutter 

med FA på "det samme materialet" (intra-rater). Dette kan gjøres ved at 

elevene gjennomfører de samme, standardiserte aktivitetene flere ganger. Er 

intra-rater-reliabiliteten høy, vil antall minutter med FA registrert av en måler 

være nesten likt fra gang til gang. (3 poeng) 

• Reproduserbarhet (inter-rater) 

o Det må undersøkes i hvor stor grad ulike målere registrerer like mange 

minutter med FA på det samme materialet (inter-rater). Dette kan gjøres ved at 

de 10 elevene går med flere aktivtetsmålere samtidig. Er inter-rater-

reliabiliteten høy, vil de ulike aktivitetsmålerne registrere tilnærmet like 

mange minutter med FA hos den samme eleven. (2 poeng) 

 

b) Hva kalles det man trenger tilgang til for å kunne undersøke en målemetodes "absolutte 

validitet"? 1 poeng 

 

• En gullstandardmetode å sammenligne mot (kriteriemetode kan også godkjennes). 

i. Dette finnes naturligvis ikke alltid 

 

  



Oppgave 3 

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

benytter. Begrunn kort (1-2 setninger). 

a) En gruppe forskere ønsker å undersøke om det å trene knebøy 2 ganger per uke i tillegg 

til løpetrening har en effekt på prestasjonen på 3000 meter hinder. Forskerne rekrutterer 

30 godt trente løpere som, etter å ha gjennomført et testløp, blir satt til enten å 

gjennomføre vanlig løpetrening eller vanlig løpetrening + 2 knebøyøkter per uke i 10 

uker. Deltakerne trekker lodd om hvem som skal gjennomføre hva. Etter de 10 ukene 

gjennomfører deltakerne et nytt testløp. 1 Poeng 

• RCT  

b) En gruppe forskere ønsker å finne ut om det er en sammenheng mellom det å ta C-

vitaminpiller og hvor ofte man blir forkjøla på vinteren. Forskerne sender ut en 

spørreundersøkelse som kartlegger hvor ofte de som svarer tar C-vitaminpiller og hvor 

ofte de pleier å bli forkjølet på vinteren. Når dataene er samlet inn, sammenligner 

forskerne forkjølelsesfrekvensen hos dem som har rapportert å bruke C-vitaminpiller mot 

dem som rapporterer ikke å gjøre det. 1 poeng 

• Tverrsnittstudie 

c) En gruppe forskere ønsker å undersøke om det å ta C-vitaminpiller har en effekt på hvor 

ofte man blir forkjøla i løpet av en vinter. Forskerne rekrutterer 300 deltakere inn i 

studien. Etter loddtrekning får 150 C-vitaminpiller og 150 piller som smaker det samme 

som C-vitaminpillene, men ikke inneholder C-vitamin. Deltakerne tar pillene fra 1. 

desember til 28. februar. Verken deltakerne eller forskerne vet hvem som tar C-

vitaminpiller eller narrepiller. 1 poeng 

• Dobbeltblindet RCT (må ha med dobbeltblindet for å få full pott)  



DEL 3 – Statistikk (maksimalt 30 poeng) 

Oppgave 1 (Krever ikke analyser i Excel) 

Du ønsker å gjennomføre et eksperiment for å undersøke om det å drikke kaffe påvirker det 

systoliske blodtrykket. Via venner og bekjente klarer du å rekruttere 30 personer til 

eksperimentet ditt. Alle deltakerne får målt blodtrykket sitt 10 minutter før og 10 minutter 

etter inntak av en kopp med kaffe.  

Du gjennomfører en tosidig t-test med signifikansnivå = 0.01 for å teste H0-hypotesen. 

Resultatet av testen vises i tabellen under.  

a. Er dette en paret eller uparet t-test? Begrunn kort. 1 poeng 

Paret 

b. Utfra tabellen, hva er H0-hypotesen? 1 poeng 

Ingen forskjell i sys BT (antatt avvik mellom gjennomsnittene = 0) 

c. Konkluder om det er var en signifikant forskjell i det systoliske blodtrykket før og etter 

inntak av en kopp kaffe i eksperimentet ditt? Begrunn svaret. 2 poeng 
Sys BT er i gjennomsnitt 16.9 høyere etter inntak av kaffe sammenlignet med før kaffe. 

Denne forskjell er statistisk signifikant ved signifikansnivå 0.01, med en tosidig p-verdi 

på <0.001.  

  Før kaffe Etter kaffe 

Gjennomsnitt 115.6 132.5 

Varians 170.04 206.05 

Observasjoner 30 30 

Pearson-korrelasjon 0.98 
 

Antatt avvik mellom gjennomsnittene 0 
 

fg 29 
 

t-Stat -31.35 
 

P(T<=t) ensidig <0.001 
 

T-kritisk, ensidig 1.699 
 

P(T<=t) tosidig <0.001 
 

T-kritisk, tosidig 2.045   

 

d. Hva slags analyse burde du ha benyttet for å undersøke denne forskjellen hvis du hadde 

færre enn 30 deltakere i studien din og utfallsvariabelen (systolisk blodtrykk) avvek 

tydelig fra normalfordelingen? Hvorfor? 2 poeng 

En ikke parametrisk test 

Fordi den er mer "robust" (ikke like sensitiv for antall observasjoner eller fordeling). 

e. Utfra tabellen, hva er sannsynligheten for å observere en forskjell som minst like stor som 

den du fant i eksperimentet ditt, hvis H0 er sann? 1 poeng 

 

Mindre enn 0.1% 

 



Oppgave 2. Regresjon  

Bruk "Datasett_1 (2021).xlsx" i Canvas 

a. Utfør en regresjonsanalyse mellom "cholesterol (mmol/L)" (Y – responsvariabel 

(avhengig-variabel)) og "alder (år)" (X – forklaringsvariabel (uavhengig-variabel)). Er det 

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

Fasit:  

 

For hver økning i alder med ett år er det en forventet endring i kolesterol på -0.002 

mmol/L. Denne forskjellen er overhodet ikke statistisk signifikant ved signifikansnivå 

0.05/0.01, med p-verdi på 0.783.  

b. Hvor mye av variasjonen i kolesterol forklares evt. av alder? 1 poeng 

R squared: 0.13% 

c. Gjør tilsvarende analyse med "vekt (kg)" som responsvariabel (avhengig-variabel). Er det 

en sammenheng? Hva er evt. sammenhengen? 2 poeng 

 
 

For hver økning i alder med ett år er det en forventet endring i vekt på -0.401 kg. 

Denne forskjellen er ikke statistisk signifikant ved signifikansnivå 0.01, men ved 0.05, 

med p-verdi på 0.03.  

SAMMENDRAG (UTDATA)

Regresjonsstatistikk

Multippel R 0.04

R-kvadrat 0.0013

Justert R-kvadrat -0.02

Standardfeil 0.84

Observasjoner 60

Variansanalyse

fg SK GK F Signifkans-F

Regresjon 1 0.05 0.05 0.08 0.78

Residualer 58 40.71 0.70

Totalt 59 40.76

Koeffisienter Standardfeil t-Stat P-verdi Nederste 95% Øverste 95%

Skjæringspunkt 3.140 0.52 6.08 0.000 2.11 4.17

alder (år) -0.002 0.01 -0.28 0.783 -0.02 0.01

SAMMENDRAG (UTDATA)

Regresjonsstatistikk

Multippel R 0.28

R-kvadrat 0.08

Justert R-kvadrat 0.06

Standardfeil 18.07

Observasjoner 60

Variansanalyse

fg SK GK F Signifkans-F

Regresjon 1 1608.10 1608.10 4.92 0.03

Residualer 58 18943.61 326.61

Totalt 59 20551.71

Koeffisienter Standardfeil t-Stat P-verdi Nederste 95% Øverste 95%

Skjæringspunkt 104.743 11.13 9.41 0.000 82.46 127.03

alder (år) -0.401 0.18 -2.22 0.030 -0.76 -0.04



 

d. Hva skulle du egentlig ha undersøkt for å vite om regresjonsanalyse er et passende 

analyseverktøy eller ikke? 4 poeng 

 

• Om sammenhengen er lineær (scatterplot) 

• Residualenes varians 

• Residualenes uavhengighet 

• Residualenes fordeling 

 

  



Oppgave 3  

Bruk “Datasett_2 (2021).xlsx” i Canvas 

I datasettet ser du data fra et utvalg på 20 personer som har vært på Danmarksferie det siste 

året: alder, kjønn, bosted, inntekt, i hvor stor grad deltakerne i studien liker Danmark, hvor 

stort forbruk de hadde i løpet av ferien, om de eier et kredittkort og hvor mange røde pølser 

de spiste i løpet av ferien.  

a. Hvilke variabler ligger på henholdsvis nominal-, ordinal- og forholdstallsnivå? 3 poeng 

Nominalnivå Kjønn 

Bosted 

Eier kredittkort 

Ordinalnivå Liker Danmark 

Forholdstallsnivå Alder 

Inntekt 

Forbruk 

Røde pølser 

 

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

spredning. 2 poeng 

 Telemark Vestfold 

n 10 10 

Liker Danmark 3,5 (1,25 - 4,75) 3,5 (2,0 - 4,0) 

Forbruk Danmarksferie 40,707 (11,220) 44,712 (13,728) 

Antall røde pølser spist 13 (4) 8 (3) 

 

Fasit begrunnelse: 

• Liker Danmark på ordinalnivå, derfor median og kvart. (Godtar også n %) 

• Forbruk Danmarksferie og røde pølser er ca. normalfordelte, derfor mean (sd) 

 

 



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

(signifikansnivå = 0.05) forskjell i hvor stort forbruk deltakere fra Vestfold og Telemark 

hadde i løpet av Danmarksferien sin. Gjennomgå de relevante stegene i analysen og 

konkluder med argumenter. 3 poeng 

Fasit:  

• Uparet T-test, kontinuerlig utfall og to uavhengige grupper 

• H0: m0 = m1, H1: m0 ≠ m1 

• Normalfordeling, antagelse ok. 

• Gj.snittlig forskjell er 4005,6 NOK 

• Antar lik varians (uavhengige grupper) 

• Tosidig p-verdi er 0.484 

• Vi kan konkludere med at forskjellen i forbruk på 4005,6 NOK ikke er statistisk 

signifikant.  

 

 

d. Du ønsker å undersøke om det er en forskjell i andel Telemarkinger og Vestfoldinger som 

spiste 10 pølser eller mer i løpet av Danmarksferien sin. For å besvare problemstillingen 

bestemmer du deg for å gjennomføre en kji-kvadrattest med signifikansnivå satt til 0,05. 

 

Opprett en kategorisk variabel (ja/nei) som angir om deltakerne spiste 10 pølser eller mer. 

Vis en 2x2 tabell for Bosted og den nye kategoriske variabelen for pølsespising, med 

observerte verdier og forventede verdier under null-hypotesen (ingen forskjell mellom 

Telemarkinger og Vestfoldinger i andel som spiste 10 pølser eller mer). 3 poeng 

  <10 pølser ≥ 10 pølser  Totalt 

O Telemarkinger 3 7 10 

E   5 5  

O Vestfoldinger 7 3 10 

E   5 5  

Totalt   10 10 20 

 

t-Test: To utvalg med antatt like varianser

Variabel 1 Variabel 2

Gjennomsnitt 40706.8 44712.4

Varians 125883645.1 188465010.3

Observasjoner 10 10

Gruppevarians 157174327.7

Antatt avvik mellom 

gjennomsnittene 0

fg 18

t-Stat -0.714

P(T<=t) ensidig 0.242

T-kritisk, ensidig 1.734

P(T<=t) tosidig 0.484

T-kritisk, tosidig 2.101



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

tilfredsstilt i dette tilfellet? Argumenter kort for ditt svar. 2 poeng 

P-verdien på 0.074 er ikke statistisk signifikant ved signifikansnivå 0.05. Vi må 

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

celle er tilfredsstilt.  


