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OPPGAVE I 

Mange trenere/instruktører/kroppsøvingslærere mener at core trening kan forebygge 

ryggsmerter hos idrettsutøvere/deltakere/elever og legger derfor inn planken som en øvelse i 

treningsprogrammene sine. 

a.Gjør om denne påstanden til en 0-hypotese. 

Svar: Det er ingen forskjell i antall personer med korsryggsmerter eventuelt grad av 

korsryggsmerter i en gruppe som trener planken sammenlignet med en gruppe som ikke 

trener planken. Eventuelt i forhold til en gruppe som trener et annet treningsprogram uten 

planke/andre stabiliserende øvelser   

b.Beskriv kort et randomisert kontrollert studiedesign for å teste denne hypotesen 

Svar: gjennom inklusjons og eksklusjonskriterier rekrutteres personer som ønsker å 

forebygge ryggsmerter. Deltakelse følger Helsinki deklarasjonen og er godkjent av Etisk 

komite. Deltakerne gir skriftlig informert samtykke før oppstart. Spørsmål om ryggsmerter 

gjøres ved hjelp av reliable, responsive og valide spørreskjema. Etter undersøkelse blir 

personene tilfeldig trukket ut til trening eller kontroll. En gruppe trener planke etter oppsatt 

treningsregime over en tidsperiode mens den andre gruppen følger opplegg (se alternativer 

over) for kontrollgruppen. Etter angitt tidsperiode testes de to gruppene på nytt med samme 

måleinstrumenter. Forskjell i endring mellom de to gruppene beregnes og sier noe om i 

hvilken grad planken kan forebygge ryggsmerter 

c.Drøft truslene mot intern validitet i en slik studie. 

Svar: her bør man definere intern validitet først og redegjøre for punktene beskrevet i Thomas 

et al. og relatere dette til valgt prosjekt: 

Intern validitet (i hvilken grad effekten skyldes intervensjonen og ikke andre forhold). Her; 

om trening av planken (uavhengig variabel/årsak) er det som forårsaker at noen 

forebygger/reduserer ryggsmerter (avhengig variabel/virkning) 

Historikk: samtidige hendelser; har det skjedd noe annet i intervensjonsperioden enn 

innføring av treningsprogrammet som kan forklare endringen? Dette skal eventuelt ha skjedd 

for begge grupper i en parallellgruppestudie hvor alt skjer samtidig.  

Utvikling: aldring, modning, sykdom: med randomisering skjer dette likt i begge grupper 

Effekt av testing; man blir bedre fordi man kjenner test og dette gir en læringseffekt som 

gjelder begge grupper 

Forandring i instrument; dette kan ramme tilfeldig eller systematisk og randomisering trenger 

ikke nødvendigvis hindre dette. Det er forskerens oppgave å kalibrere og sørge for at alle 

måleinstrumenter holde seg stabile. For eksempel i dette prosjektet kan det være aktuelt å 

måle styrke. Styrkemålingsapparatet må kalibreres slik at det gir like målinger 

Statistisk regresjon mot gjennomsnittet; alle grupper tenderer til å nærme seg gjennomsnittet 

når de går inn i en studie. Randomisering kontrollerer for dette 



Seleksjonsbias (ikke randomisert); det at vi velger ut de vi tror har best effekt av treningen til 

treningsgruppa. Randomisering kontrollerer for dette 

Eksperimentell mortalitet; frafall grunnet gruppetilhørighet. Randomisering kontrollerer ikke 

for dette. Forskeren må jobbe hardt for å unngå frafall 

Interaksjon mellom modning og seleksjon: tidsfaktorer som bare påvirker en gruppe: eks 

opptak skoler: 5 åringer / 6 åringer 

Forventning: forskerens forventning kan påvirke målingene. Det er derfor essensielt at den 

som evaluerer effekten ikke vet hvilken gruppe personene har vært i 

d. Hvordan vil du legge opp studien for å score høyest mulig på metodisk kvalitet/intern 

validitet ved bruk av PEDro score? 

Svar: Her bør man forklare de ulike punktene, begrunne hvorfor de er viktige og hva som er 

praktisk mulig i overnevnte RCT: 

Randomisert fordeling: alle skal ha lik mulighet til å komme i trening eller kontroll 

Skult fordeling. Det skal ikke være mulig for den som står for trekningen til trening eller 

kontroll å vite hvilken gruppe deltakerne blir trukket til. Personen skal altså ikke kunne jukse 

med hvem som kommer i hvilken gruppe. Som regel brukes ugjennomsiktige, lukkede brune 

konvolutter) som må åpnes foran deltaker for å sikre dette. Den som analyserer data skal ikke 

vite hvem som er i hvilken gruppe før etter data-analyse 

Sammenlignbare grupper ved baseline; randomisering skal gjøre at eventuelle forskjeller er 

tilfeldige, men det kan likevel bli forskjeller. Man kan velge å stratifisere på viktige faktorer, 

eks alder, treningstilstand, kjønn, varighet av og grad av tidligere korsryggsmerter 

Blindet undersøker; dette bør være mulig i denne RCTen; krever at man har andre forskere 

med seg (kan være for eksempel en masterstudent som enten undersøker ryggsmerter før og 

etter eller som er instruktør for treningen) 

Blindete deltakere; ikke mulig å få til, men man kan si at man ikke vet hvilket program som 

man tror har effekt 

Blindete terapeuter/ instruktører; ikke mulig å få til 

Adekvat oppfølging. Det er svært viktig å ha gode strategier for å sikre oppslutning om 

trening og for å beholde alle som deltar i studien til siste måling. Her kreves pedagogisk og 

motivasjonspsykologisk kunnskap (data på >85% av alle som startet opp er viktig for å sikre 

intern validitet) 

Intention to treat (ITT); alle som ble randomisert skal være med i hovedanalyse av resultater 

for ikke å overestimere effekten. De som har trukket seg kan ha gjort det fordi treningen ikke 

hadde effekt (de fikk vont i ryggen og tror ikke på prosjektet) 

Sammenligning mellom gruppene; ikke bare rapportere før og etter (pre-post test) data som 

om man ikke har en sammenligningsgruppe, men forskjell i endring mellom gruppene; 

effekt-størrelse 



Angivelse av punkt estimater og variasjon; man skal planlegge for å angi tallmessig forskjell 

med for eksempel gjennomsnitt og variasjon, ikke bare p-verdi, for å kunne si noe om effekt-

størrelsen 

(Utvalgskriterier; dette er ikke en del av intern validitet, men skal beskrives for at leserne skal 

kunne bedømme- ekstern validitet/ generaliserbarhet av studien. Ofte kan studier med høy 

intern validitet ha lav ekstern validitet pga strenge inklusjons- og eksklusjonskriterier og fordi 

de som deltar alltid er frivillige. I denne RCTen kan vi (som i nesten alle RCTer) ikke ta 

utgangspkt i en stor populasjon og så randomisere hele populasjonen eller et utvalg til trening 

eller kontroll. Deltakelse er alltid basert på frivillighet og vi kan derfor ikke generalisere til 

andre enn de som meldte sin interesse og fylte inklusjons-og eksklusjonskriteriene vi har 

valgt 

I tillegg kan man si noe om utvalgsstørrelse (styrkebergeninger) og nødvendighet av reliable, 

responsive og valide målemetoder 

OPPGAVE II 

Subjektivitet er sentralt i kvalitativ forskning. Gjør rede for denne påstanden i forhold til: 

a) Det fortolkende paradigmets ontologi og epistemologi 

b) Forskerens refleksivitet og rolle i et intervju. 

Først forklar a) hva som kjennetegner det fortolkende paradigmets: 

Ontologi (reiser spørsmål om virkelighetens natur) – relativistisk; virkeligheten eksisterer slik 

den oppfattes subjektivt av mennesker; mangfoldige sosiale virkeligheter som er sosiale-

psykologiske konstruksjoner 

Epistemologi (dreier seg om opprinnelsen av, og egenskapene til, å forstå verden på; 

konstruksjonen av kunnskap) – den som vet og kunnskapen er innbyrdes avhengige, 

forskning er verdipreget; det er et subjekt-subjekt forhold mellom forsker og informant 

Deretter i lys av dette b) drøft hva som menes med forskerens refleksivitet og rolle i et 

intervju: 

Forskerens nærvær har innflytelse på hvordan datainnsamling forløper – forskeren må 

reflektere over hvordan informantenes adferd og måter å snakke på om sin livsverden kan 

preges av sin tilstedeværelse/ måten man stille spørsmål på 

Kvaliteten til datamaterialet preges av kvaliteten av relasjonen til informantene 

Forskeren må være bevisst sin forforståelse for fenomenet man studerer og ikke la det 

overstyre hvordan data i et intervju samles inn (man kan anvende en loggbok/dagbok for å 

systematisk reflektere over sine hverdagsteorier og andre opplevelser i feltet/intervju) 

Intervjuet krever mye forarbeid (herunder utvikling av en intervjuguide; øving mtp. hvordan 

man stille åpne spørsmål og oppfølgingsspørsmål, bruk av digital utstyr; tenk gjennom hva 

man bør kle seg og hvordan man vil presentere seg) 

I selve intervjuet bør man skape tillit til informanten (oppgir eksempler) 

Man må være en ‘aktiv lytter’ (utdyp); respekter pauser og stillhet 



Etter intervjuet bør man skrive notater (om intervjuopplevelsen; hva slags relasjon oppnådde 

man seg?) 

Når man transkriberer intervju (så snart som mulig etter selve intervjuet), bør man reflektere 

videre på sin egen påvirkning i datainnsamlingen (f.eks. hvordan har måten jeg stilte mine 

spørsmål påvirket informantenes svar; er det ting som jeg bør ha fulgt opp? Bør jeg kontakte 

informanten igjen og følge opp noe?) 

 

Aktuell litteratur: 

Sparkes, A. and Smith, B. (2014). Qualitative Research Methods in Sport, Exercise and 

Health. From process to product. Chapter 1 What is qualitative research (pp. 6-32) and 

Chapter Four Data collection (pp.83-114). London: Routledge. 

Thagaard, T. (2003). Systematikk og innlevelse. Kapitel 1 Den kvalitative metodens egenart 

(ss. 11-31). Bergen: Fagbokforlaget. 

 

OPPGAVE III  

Du vurderer å bruke et kvantitativt måleinstrument i et forskningsprosjekt du skal i gang med. 

Skriv ned navnet på måleinstrumentet: ____________________________ 

1. Hva er det første du vil undersøke for å finne ut om du kan benytte det valgte 

måleinstrumentet? 

a. Svar: reliabilitet (et måleinstrument er ikke valid hvis det ikke er reliabelt) 

i. intra-rater reliabilitet hvis det bare er du som skal bruke testapparatet, hvis dere er to 

som skal bruke det må dere også teste inter-rater reliabilitet (eller finne litteratur om dette er 

gjennomført tidligere) 

2. Hvilke andre forhold vil du undersøke før du bestemmer deg for om det kan være 

aktuelt å bruke det nevnte måleinstrumentet? 

a. Svar: andre former for reliabilitet og deretter om måleinstrumentet er valid, om det 

faktisk måler det du har til hensikt å måle  

3. Du ønsker å utvikle et spørreskjema for å kartlegge hvor fysisk aktive alle 7. og 8. 

klassingene er i din kommune (oppgaven handler ikke om dette er lurt å utvikle et nytt 

spørreskjema).  

a. Hvordan vil du starte å gå frem for å utvikle spørsmålene? 

i. Svar; starte med innholdsvaliditet: sette sammen en ekspertgruppe innen feltet, 

inkludert en bruker (en 7 / 8 klassing) og utvikle en konsensus på hvilke typer av spørsmål 

som her vil være relevant å ta med. I tillegg til dette vil du selvsagt kunne og måtte søke 

informasjon i ulike databaser  

b. Nevn minst 3 ulike former for validitet som du må undersøke for å utvikle et 

spørreskjema som skal vurdere et fenomen som feks fysisk aktivitet? 



i. Svar: innholdsvaliditet, begrepsvaliditet og kriterievaliditet 

c. Før du starter undersøkelsen på disse 7. og 8. klassingene, hvilke godkjenninger må 

du innhente (hvilke instanser må du søke om godkjenning til å starte)? 

i. Svar: NSD (Norsk senter for forskningsdata), REK (Regional etisk komite) eller NIH 

etisk komite, avhengig om prosjektet faller innenfor eller utenfor Helseforskningsloven. Ikke 

alle prosjekter trenger man å søke NIH etisk komite- avgjørende kriterier er: Involverer 

mennesker direkte i form av intervensjoner (psykisk og/eller fysisk), har betydelig potensial 

for skade og belastning utover hva som kan regnes som normal risiko og belastning for 

deltaker, ikke er fremleggelsespliktig for REK (faller utenfor helseforskningslovens 

virkeområde). MEN forskningsetikk skal alltid diskuteres og vurderes.  

d. Du må utvikle informasjonsskriv og innhente samtykke før du starter prosjektet, hvem 

skal/må du rette informasjonen til og hvem skal du innhente samtykke fra 

i. Svar: Ungdommene (de er mellom 12 og 16 år) og foreldrene skal ha informasjon og 

foreldrene skal skrive under samtykket 

OPPGAVE IV  

Ladda ner följande artikel och besvara spörsmålen 

Besson et al, MSEE 2008 (https://journals.lww.com/acsm-

msse/pages/articleviewer.aspx?year=2008&issue=11000&article=00006&type=Fulltext)  

Gå till download i vänstermarginalen på web sidan och ladda ner PDF filen. 

1. Vilken studeddesign har denna studie? 

Prospektiv kohort studie / Prospektiv observations studie (2 poäng vid helt korrekt svar) 

2. Vad är dödlighetskvoten (mortality rate) bland de som arbetar (working partcipants) 

och de som inte arbetar (non-working participants)?  

Working: 256/7252=0.035 (3.5%); Non-working: 872/7651=0.11 (11%) (se tabell 2) (2 

poäng) 

 

3. Vilka konfunderande faktorer inkluderades i analysen?  

Ålder, kön, rökning, alcohol, social klass, tidigare cancer, tidigare CVD eller stroke, tidigare 

diabetes  

(age, sex, smoking status, alcohol consumption, social class, history of cancer (yes or no), 

history of cardiovascular disease or stroke (yes or no), and history of diabetes (yes or no)) 

(se statistical analyes; 1 poäng för varje korrekt konfounder) 

 

4. Viken eller vilka domäner av fysisk aktivitet (’home’, leisure’, ’transport’, ’work’) var 

inte associerade med dödlighet? 

Transport och work (se Tabell 3; 2 poäng) 



5. Förklara begreppet effekt modifikation/interaktion (effect modification/interaction) 

med hjälp av Figur 1 i artikeln. 

Effekt modifikation innebär att styrkan på sambandet mellan exponeringsvariabel (exposure) 

och utfall (outcome) är olika beroende på en tredje variabel. (2 poäng) 

I figur 1A är sambandet mellan fysisk aktivitet i hemmet modifierat av fysisk aktivitet under 

fritiden (sport and exercise). De som är mindre aktiva under fritiden (lägsta 50%, under 

medianen) har en minsad risk för dödlighet med högre grad av fysisk aktivitet i hemmet. (2 

poäng) 

I Figur 1B framgår att det finns en minskad risk för dödlighet bland de som är fysiskt aktiva 

på fritiden (sport and exercise) om de tillhör de mindre aktiva gruppen (lägsta 50%, under 

medianen) med avseende på aktivitet i hemmet. (2 poäng)     

 

6. Ge exempel på en form av bias som kan föreligga i studien. 

Informationsbias/Observationsbias eftersom fysisk aktivitet var självrapporterad (2 poäng)    

 

 


