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Besvar oppgavene i den rekkefølgen de stilles. Alle besvarelser av oppgaver må 

merkes med respektive romertall og tall/bokstav for underoppgaver. Referer til 

metodelitteratur (kjerne litteratur og anbefalt + annen litteratur dere finner). Det holder 

ikke å kun referere til undervisere. Følg NIHs oppsett for referering: 

(https://www.nih.no/tjenester-og-verktoy/bibliotek/om-biblioteket/apa/), 

(https://www.unit.no/tjenester/norsk-apa-referansestil) eller 

(https://kildekompasset.no/referansestiler/apa-7th/).  

Skriv forståelig med hele setninger.  

Alle oppgaver (I-IV) må være besvart og bestått for å bestå eksamen.  

Maks grense for besvarelse er 800 ord per oppgave (I-IV) 

 

OPPGAVE I (eksperimentelle studier) 

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. 

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

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

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

validitet ved bruk av PEDro score? 

 

https://www.nih.no/tjenester-og-verktoy/bibliotek/om-biblioteket/apa/
https://www.unit.no/tjenester/norsk-apa-referansestil
https://kildekompasset.no/referansestiler/apa-7th/


OPPGAVE II (kvalitativ forskning) 

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 

 

 

OPPGAVE III (målemetoder og etikk) 

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

Skriv ned navnet på måleinstrumentet du vurderer å bruke: 

____________________________ 

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

måleinstrumentet?  

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

aktuelt å bruke det nevnte måleinstrumentet? 

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 det er lurt å utvikle et nytt 

spørreskjema).  

a) Hvordan vil du starte å gå frem for å utvikle spørsmålene? Skriv korte stikkord 

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

spørreskjema som skal vurdere et fenomen som f.eks. fysisk aktivitet? 

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)? 

d) Du må utvikle informasjonsskriv og innhente samtykke før du starter dette prosjektet, 

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

 



OPPGAVE IV (epidemiologi /survey) 

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)  

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

2. Vilken studieddesign har denna studie? 

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

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

4. Vilka konfunderande faktorer inkluderades i analysen?  

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

inte associerade med dödlighet? 

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

hjälp av Figur 1 i artikeln. 

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

    


