
FASIT UTSATT EKSAMEN- MET 400 FRA HØST 2020 

OPPGAVE I Eksperimentelle studier 

I løpet av coronapandemien har forskere og myndigheter gjentatte ganger forklart i media at 

vi må ha randomiserte kontrollerte studier (RCT) for å finne effekten av medikamenter og 

vaksiner. Samme argumentasjon gjelder når man skal finne effekten av ulike tiltak innen 

idretts-kroppsøving- og frilufslivsforskning. (Denne oppgaven er generell og kan besvares 

uten kjennskap til eller å nevne coronapandemien, medikamentell eller idrettsvitenskaplig 

forskning). Fasit er i stikkords form. 

1.Forklar designet i en randomisert kontrollert studie 

Svar: En RCT er en eksperimentell studie hvor en gruppe personer, etter gitt inklusjons- og 

eksklusjonskriterier, deles tilfeldig inn til enten intervensjon (for eksempel vaksine eller 

trening) eller kontroll (kan være ingen intervensjon eller andre intervensjoner, for eksempel 

ulike treningsprogrammer). Alle deltakerne skal ha lik mulighet for å komme i hver av 

gruppene. Tilstanden som undersøkes måles med samme måleinstrumenter og prosedyrer i 

begge grupper før og etter intervensjonsperioden, og resultatene rapporteres som forskjell i 

endring mellom gruppene. En RCT kan være enkelt, dobbelt eller trippel blindet.  

2.Forklar begrepene intern og ekstern validitet i en intervensjonsstudie 

Svar: Intern validitet: I hvilken grad effekten skyldes intervensjonen og ikke andre 

utenforliggende faktorer 

Ekstern validitet: Generaliserbarhet. Kan resultatene generaliseres til andre 

populasjoner/utvalg? Hvor spesielle er forholdene som intervensjonen ble gjennomført under 

(laboratorie)? Kan for eksempel andre ”trenere” oppnå samme effekt? Høy intern validitet 

kan ofte gå på bekostning av høy ekstern validitet. Resultater fra RCTer kan bare 

generaliseres til en gruppe som har samme inklusjons og eksklusjonskriterier som de som 

deltok i studien 

3.Beskriv og forklar truslene mot intern validitet i en intervensjonsstudie 

Svar: 

Historikk (samtidige hendelser) 

Utvikling (aldring, modning, sykdom) 

Effekt av testing (læringseffekt av testen) 

Forandring i instrument (kalibrering) 

Statistisk regresjon mot gjennomsnittet (alle målinger har tendens til å nærme seg et 

gjennomsnitt, personer søker ofte trening/behandling når de er på det verste) 

Seleksjonsbias (ikke randomisert) 

Eksperimentell mortalitet (frafall grunnet gruppetilhørighet) 

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

den andre: eks opptak skoler: 5 åringer / 6 åringer 



Forventning: forskeren, de som evaluerer effekt og deltakerne har forventning om hvilken 

intervensjon som har best effekt 

4. Hvilke av disse truslene kontrollerer randomiseringen for/ ikke for? 

Svar: Randomisering kontrollerer for alle faktorer bortsett fra pretest som kan påvirke 

resultatene, instrumentering, eksperimentell mortalitet (frafall/drop-out) og forventning. 

Blinding av den som undersøker effekten, de som gir treningen/behandlingen og deltakere vil 

kontrollere for forventing. Blinding av den som undersøker er alltid mulig, men blinding av 

deltakere og de som gir intervensjonen er vanskelig i treningsstudier (ikke i medisin/vaksine 

forskning). Forskeren må jobbe hardt med å ha gode måleinstrumenter (kalibrering, 

reliabilitet, validitet og følsomhet) og for å unngå drop-out. (Solomons design kontrollerer for 

læringseffekt) 

Referanse: kapitler i Thomas JR et al. Research methods in physical activity. Human Kinetics 

7th ed (2015).   

 

 

OPPGAVE II Kvalitativ forskning 

Gjør rede for hvorfor innlevelse i informantenes livsverden er sentralt i kvalitativ forskning ut 

ifra det fortolkende paradigmets grunnprinsipper. 

 

Kvalitativ forskning er mest utbredt i fagdisipliner som idrettssosiologi, idrettspedagogikk, 

idrettspsykologi og humaniora i idrettsforskning. Kvalitative studier har som mål å få innsikt 

i sosiale fenomener slik de forstås av personene forskeren studerer. Det Sparkes & Smith 

(2014) kaller for ‘an emic perspective’. Det kvalitative paradigmet baseres på: 

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 

Metodologi (hvordan kan man undersøke den sosiale idrettsverden)– en ideografisk 

tilnærming (innlevelse i subjektenes livsverdener) 

Teleologi (interesser) – forsknings formålet er å forstå/ tolke menneskers subjektive meninger 

og handlinger i bestemte kontekster 

 

Innlevelse i informantenes livsverdener er derfor sentralt i kvalitativ forskning. Forskeren må 

sette seg inn i den sosiale situasjonen til dem som studeres. Forskeren må belyse logikken til 

informantene (deres opplevelser, adferd, perspektiver) fremfor å pålegge dem en logikk. Gitt 

at menneskers erfaringer/meninger er kontekstavhengig, må forskeren vektlegge å forstå 



informantenes sosiale kontekst og hvordan den virker inn på deres tolkninger av livet. 

Forskeren må gå i dybden til få informanter fremfor et stort utvalg (f.eks. bruk av 

dybdeintervju; feltarbeid). 

 

Forskeren må også ha innlevelse i sin egen forskningsprosess og utøve refleksivitet. I 

kvalitativ forskning anerkjenner man at forskeren og informanten begge påvirker 

forskningsprosessen (et subjekt-subjekt forhold). Forskeren må systematisk reflektere over i 

hvilken grad hennes/hans forhold til informantene virker inn på data som generes. Data består 

av ord: f.eks. beskrivelser av informantenes fortolkninger av sin livsverden, forskerens 

feltnotater ol.. Gitt at forskningen betraktes som verdiladet, må forskeren være åpen om sin 

rolle i forskningsprosessen for å oppnå troverdighet. 

 

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 Målemetodikk og Etikk MED SVAR:  

1. Nevn 5 viktige bud for god forskningsetikk: 

a. Svar: 5 av disse: 

i.  Innrette seg etter lover og plikter for akademisk frihet 

ii. Ærlighet er en absolutt betingelse for vitenskapelig arbeid 

iii. Følg etiske regelverk for ditt område 

iv. Gi annerkjennelse til kollegaer og kilder 

v. Delta i felleskap som diskuterer metoder og funn 

vi. Gjennomsiktig forvaltning av midler og ressurser 

vii. Konklusjonene dine skal holde, og rådata skal være tilgjengelige 

viii. Følge regler for publisering 

ix. Formidle på en nøktern måte, og diskuter både nytte og utfordringer ved konsekvens 

av dine funn 

x. Vedlikeholde og utvikle egen kompetanse 

2. Nevn 3 prinsipper som er grunnleggende i forskningsetikken 



a. Svar: 1) Samtykke fra forsøkspersonene som en nødvendig forutsetning for forskning 

på mennesker 2) Forsøkspersonens rett til å trekke seg fra forsøket 3) Risikoen 

forsøkspersonene utsettes for som deltakere i forsøk, må være så minimal som mulig 

3. Hva er et informert samtykke? 

a. Svar: Samtykke fra forsøkspersonene er en nødvendig forutsetning for forskning på 

mennesker. Det skal inkludere skriftlig informasjon til de man ønsker å spørre om å delta i et 

forskningsprosjekt 

4. Hvilke helt sentrale områder skal et informert samtykke inneholde: 

a. Fyllestgjørende informasjon om formål, metoder, finansieringskilder, 

interessekonflikter, forskerens institusjonstilhørighet, forventede fordeler,  

b. mulig risiko 

c. Forskeren skal informere om hvordan opplysningene vil beskyttes og oppbevares 

d. Forsøkspersonen skal gjøres kjent med sin rett til ikke å delta, og til på hvilket som 

helst tidspunkt å kunne trekke tilbake et gitt samtykke uten frykt for negative konsekvenser 

5. Hvor kan du finne gode maler for informert samtykke? 

i.  Svar: REK (Regional Etisk komite) og NSD (Norsk Senter for forskningsdata) og 

prosedyrer og linker finner du på NIH sine hjemmesider og «forskningsetikk og 

kvalitetssikring» 

6. Hvilke kilder til målefeil har vi innenfor kvantitative måleinstrumenter? 

a. Svar: Forsøkspersonen, Testapparatet, Testeren 

7. Hvilke tiltak kan du gjøre for å redusere målefeil ved disse 3 kildene til målefeil? 

a. Svar: Forsøkspersonen: biologiske feilkilder inkludert tidspunkt på dagen man tester, 

Testapparatet: kalibrering av apparatet og andre prosedyrer for spesifikke feilkilder ved 

instrumentet,  Testeren: utvikle gode og reliable testprosedyrer for de som skal teste 

 

OPPGAVE IV (EPIDEMIOLOGI /SURVEY) 

Läs följande artikel och besvara frågeställningarna;  

Hansen et al, Step-by-step: Association of device-measured daily steps with all-cause 

mortality – A prospective cohort study. Scand J Med Sci Sports 2020;30:1705-11 

(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sms.13726) 

 

1. Artiklen undersöker sambandet mellan dagligt antal steg och risken för dödlighet 

genom att kategorisera populationen i kvartiler  

a. Vilken grupp är referensgrupp (Första kvartilen, de minst aktiva <6000 steg/d) 

(Tabell 2) 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sms.13726


b. Vad är dödlighetskvoten i kvartil 3 och kvartil 4? (16/546=2.9%; 

13/546=2.4%) (Tabell 2) 

c. Ungefär hur många steg per dag reducerar risken för död med ≥50%? 

Motivera ditt svar. 8000-10000 steg per dag motsvarande kvartil 3 var 

associerat men 50% minskad risk i Modell D vilken är den mest justerade 

modellen (Tabell 2). Detta framgår också av dose-respons förhållandet i Figur 

1. 

 

2. Hur försökte författarna ta hänsyn till reverse causation (omvänt orsakssamband)? 

Genom att exkludera de individer som dog inom två år från måletillfället av fysisk 

aktivitet. 

 

3. Ge exempel på två konfunderande faktorer som författarna inte justerad för (tog höjd 

för) i analyserna. Kost, Genetik, kroppssammansättning (fettmassa, muskelmassa).  

 


