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FASIT ER ANGITT I STIKKORDSFORM OG INNEHOLDER ELEMENTER SOM BØR INNGÅ I 

BESVARELSENEFOR Å FÅ TOPPSCORE. OPPGAVENE VEKTES LIKT  

OPPGAVE 1 

a) Beskriv kort et randomisert kontrollert studiedesign (parallellgruppe) og et kryss-over 

design for en intervensjonsstudie.  

b) Hva er fordelene og ulempene ved disse to designene?  

c) Drøft hvilke andre faktorer enn randomisering som er viktig for å sikre høyes mulig 

metodisk kvalitet (intern validitet) i en intervensjonsstudie. 

Fasit 

a) Parallellgruppe: en gruppe personer blir tilfeldig inndelt (randomisert) til enten 

kontrollgruppe (kan være med placebo, uten trening/behandling eller annen type 

trening/behandling) eller den intervensjonen vi er interessert i å undersøke effekten av. 

Gruppene undersøkes med samme metoder før og etter intervensjonen og forskjell i endring 

mellom gruppene undersøkes.  

Kryss over: To intervensjoner A og B, alle deltakerne får begge intervensjoner, to mulige 

rekkefølger (bør være tilfeldig/randomisert på enkeltnivå), wash-out” mellom de to 

intervensjonene. Endring i effekt mellom de to intervensjonene undersøkes i etterkant 

b)Parallellgruppe: Fordeler: ingen "carry-over" effekt, kan organisere alt samtidig, kan 

motivere for et program, enklere analyser i etterkant. Ulemper: Gruppene kan initialt bli lite 

sammenlignbare, trenger mange personer, komplisert å gjennomføre, personer i 

kontrollgruppa blir lei seg og begynner å trene (AVIS effekt).  

Kryss-over: Fordeler: trenger færre deltakere (under halvparten i forhold til parallellgruppe), 

tiltalende fordi personene er sin egen kontroll, tilfeldig variasjon reduseres, kan registrere 

deltaker preferanser.  Ulemper: "carry-over" effekt, lang observasjonstid, drop-out/ 

oppslutning om intervensjon, drop out større konsekvenser pga lavt antall inkluderte personer, 

etisk forsvarlig med "wash-out"?, svingninger i tilstand/sykdom?  

c) Blinding, skjult randomisering, gode målemetoder (reliabilitet, responsiveness, validitet), 

høy oppslutning/gjennomføring (adherence) og lav drop-out, tilstrekkelig antall 

forsøkspersoner, at sammenligning gjøres av endring mellom gruppene 

 

 

OPPGAVE 2 

a) I teksten nedenunder skjuler det seg noen formuleringer som er problematiske for forståelsen 
av kvalitativ forskning. Identifiser disse formuleringer/ord og begrunn hvorfor de har svak 
gyldighet eller ikke har gyldighet i kvalitativ forskning  
 

«Kvalitative metoder blir brukt for å utforske opplevelser, følelser og tanker som 
forsøkspersonene har. Metodene kan brukes til å få en dypere forståelse for bakenforliggende 
årsaker hos enkeltindivider, men kan ikke brukes til å generalisere på lik linje som kvantitative 



2 
 

studier.  I kvalitativ forskning brukes tekst og ikke tall, men tall oppfattes ofte sannere enn ord. 
I kvalitativ forskning påvirker forskeren data». 

 

 

b) Lag en problemstilling som egner seg for kvalitativ forskning.  

c) Operasjonaliser problemstillingen og vis i grove trekk hva slags data du vil trenge for på 
besvare problemstillingen?  

-  Beskriv din forskerrolle 
 
 
 
Fasit 
 

a)Kvalitative metoder blir brukt for å utforske opplevelser, følelser og tanker som 
forsøkspersonene har. Metodene kan brukes til å få en dypere forståelse for bakenforliggende 
årsaker hos enkeltindivider, men kan ikke brukes til å generalisere på lik linje som kvantitative 
studier.  I kvalitativ forskning brukes tekst og ikke tall, men tall oppfattes ofte sannere enn ord. I 
kvalitativ forskning påvirker forskeren data.  

 

 

Begrepene uthevet med rødt er de som forventes problematisert og begrunnet. Et av 
læringsmålene er å forstå forskjellen på bruk av årsak og intensjon, Dette forventes diskutert. 
Det brukes begreper som informanter, deltagere, forskningsdeltagere - ikke forsøkspersoner i 
kvalitativ forskning. Generaliseringsproblemet vises til ved å stille spørsmål ved hvilket 
grunnlag en forsker vil ha for foreta generalisering; om det er ønskelig og valid og her handler 
det om grunnlaget for å generalisere funn fra et utvalg til en større populasjon eller om det 
handler om analytisk generalisering, og refleksjoner over hva funn kan bety og få fram i en 
større teoretisk eller empirisk kontekst. Videre bør besvarelsen inneholde drøftinger av 
sannhetsteori basert på at kvalitative metoder er plassert i vitenskapelige tradisjoner som 
hermeneutikk, fenomenologi, sosialkonstruktivisme (for å nevne noen, gjerne også 
poststrukturalisme hvis noen har lært om det) - som indikasjonsområder for de kvalitative 
metodene. Verbet påvirke egner seg til bruk i kvantitativ forskning, krever kvantifiserbare 
data, og egner seg mindre i problemstillinger av kvalitativ art.  

b) og c) Her vil mange problemstillinger kunne være godkjente. Studentene må vise klart hvordan 
de operasjonaliserer (begrunner, argumenterer og definerer nærmere de ord/ begrep som inngår i 
problemstillingen), og studentene må argumentere for hva slags data (intervjuer, observasjoner, 
bilder tekster/dokumenter el. de vil bruke for å bevare problemstillingen). Forskerrollens 
kjennetegn er åpenhet mot fenomenene, etterrettelighet i betydningen at egen forskerrolle må 
kunne redegjøres for (offentlig og intersubjektiv) og refleksiv, analytisk - og at det krever ulike 
forskerkvalifikasjoner på ulike steg i prosessen (må både kunne lytte til/ha nærhet det folk sier og 
gjør og kunne analysere/ha distanse og få kunnskap ut av data).  Det blir ekstra viktig at 
studentene refererer til pensum her. 

 

 

OPPGAVE 3 
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I epidemiologiske studier påvises assosiasjoner mellom en eller flere eksponeringer og utfall 

(som regel sykdom eller død). Slike studier er i all hovedsak utført med et observasjonelt 

studiedesign og omtales gjerne som kohorte-studier.  

a)Redegjør for nevnte studiedesign 

b)Drøft sentrale utfordringer man står ovenfor ved gjennomføring og tolkning av resultater fra 

slike kohorte-studier - bruk gjerne eksempler i din redegjørelse. 

 

Fasit 

a) 

- Man definerer populasjon og inkluderer et (stort) utvalg friske som representerer 

populasjonen (utvalg og populasjon bør her defineres). Populasjonen er alle 

enhetene/personene som er av interesse for oss. Et utvalg er begrenset til et visst antall fra 

denne populasjonen. 

- Ved studiestart/inklusjon/baseline registreres relevante eksponeringsfaktorer ved hjelp av 

ulike vitenskapelige metoder. 

- Utvalget følges over tid, og ved studieslutt henter man informasjon om deltakernes status 

på utfallsvariabel(er) – vanligvis hvorvidt deltakerne har utviklet sykdom eller død – fra 

ulike kilders som for eksempel dødelighetsregister. Dette er en hovedstyrke ved designet - 

man har kontroll på temporalitet (hvorvidt eksponering kommer før sykdom/utfall). 

 

b) Besvarelsene bør inneholde en drøfting av kausalitet. Her bør de sentrale 

kausalitetskriterinene (temporalitet, assosiasjon, fravær av konfunderende faktorer) drøftes 

opp mot studiedesign. 

- Man bør alltid reflektere omkring hvorvidt det inkluderte utvalget er en god representasjon 

av populasjonen man ønsker å si noe om – altså i hvor stor grad funnene er representative 

og generaliserbare. 

- Besvarelsen bør inneholde en redegjørelse for begrepet konfundering og nevne at det er 

utfordrende å kontrollere for alle målte konfundere (av ulike grunner – for eksempel 

målemetoder med lav grad av validitet og reliabilitet), samt at det er vanskelig å utelukke 

at man har umålte konfunderende faktorer. I forelesning ble det vist ulike eksempler på at 

konfunderende faktorer ofte kan være årsak til at man konkluderer feil (typiske eksempler 

er her at gruppene som sammenliknes – for eksempel vegetarianere og de med et 

tradisjonelt kosthold - skiller seg på andre vesentlige faktorer som for eksempel alder eller 

helsestatus). 

- Videre bør det nevnes at kohorte-studier er langvarige og kostbare og at man følger mange 

friske for hver som blir syk samt at dersom man kun har et måletidspunkt vet man ikke om 

adferd endres i løpet av oppfølgingstiden og hvorvidt dette eventuelt har påvirket 

resultatene.                          

- Validitet og reliabilitet til målemetodene som er benyttet til å registre eksponeringsfaktorer 

er alltid en utfordring og bør omtales i besvarelsen. 
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- Reversert kausalitet kan være en utfordring (men dette nevnes ikke i pensum, så vil ikke 

vektlegges dersom det ikke nevnes). 

 

 

OPPGAVE 4 

a)I følge Vancouverreglene, hvilke tre kriterier må oppfylles for at en person skal bli regnet 

som en medforfatter? 

Fasit 

Vesentlig bidrag til  

(1) planlegging, utforming, innhenting av data eller analyse og tolking av data, 

(2) utarbeidelse av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av innholdet og 

(3) godkjenning av endelig manuskriptversjon 
 

 

b)Informert samtykke innhentes som regel skriftlig etter at deltageren i prosjektet har lest 

gjennom et informasjonsskriv om prosjektet. Hvilken informasjon skal et slikt 

informasjonsskriv inneholde? 

Fasit 

Formål, metoder, finansieringskilder, interessekonflikter, forskernes institusjonstilhørighet, 

forventede fordeler, mulig risiko, hvordan opplysningene beskyttes/oppbevares, retten til ikke 

å delta /å kunne trekke seg fra prosjektet uten frykt for negative konsekvenser. 

 

c)Du har innhentet nødvendige godkjenninger for å starte et masterprosjekt som skal kartlegge 

i hvilken grad barn som er førstegenerasjons innvandrere er inkludert i barnehåndball. Rett før 

du skal starte datainnsamlingen ser du at det vil være nyttig å innhente data om hvorvidt barna 

har opplevd krig. 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 samle inn disse 

nye dataene? 

Fasit  

Sende endringsmelding til NIHs etiske komite (ikke-helsefaglig forskning på sårbare grupper) 

og sende endringsmelding til NSD (endring av type data). 


