EKSAMEN IDRSA1017, v2017
Del 1 og Del 2 vektes likt. Begge oppgavene må være bestått for å kunne få bestått karakter
på eksamen.
Del 1
Oppgaven er laget med utgangspunkt i datasettet som ble brukt i forbindelse med
semesteroppgaven i emnet IDRSA1017, våren 2017.
Avhengig variabel er et sammensatt mål på fysisk aktivitetsnivå (FYSAKT). Høy verdi angir
høyt fysisk aktivitetsnivå, lav verdi angir lavt aktivitetsnivå (Gjennomsnitt=3.45, SD=0.62)
Kjønn er kodet 0=Kvinne og 1=Mann
Trivsel i konkurranse er målt på en skala fra 1-7, der 1= ”svært dårlig” og 7= ”svært godt”
(Gjennomsnitt=5.80, SD=1.40)

Oppgave 1
I tabellene under ser vi den roterte faktorløsningen (prinsipiell
komponentanalyse/faktoranalyse) og test av reliabilitet for 8 variabler som er ment å måle
motivasjon. Sp15a, f, k og p er ment å måle utvendig regulering (nært ytre motivasjon) og
Sp15c, h, n og q m er ment å måle identifisert regulering (nært indre motivasjon). For den
uroterte faktorløsningen var KMO=0.71
Argumenter for at vi kan slå sammen til to sammensatte mål ved hjelp av nøkkeltall.
Tabell 1: rotert faktorløsning:

Tabell 2: Cronbachs alpha og alpha hvis variabel slettet for faktor 1
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Tabell 3: Cronbachs alpha og alpha hvis variabel slettet for faktor 2

Oppgave 2
Vi har nå slått sammen variablene til to sammensatte mål på motivasjon; UTVENDIG_REG og
IDENTIFISERT_REG. I tabellene under ser vi t-tester av hvordan kvinner og menn skårer på
motivasjon med tilhørende effektstørrelser (Cohen´s).
Er det statistisk sig. forskjeller eller ikke for hvordan kvinner og menn skårer på de to
motivasjonsmålene? Argumenter ved bruk av nøkkeltall.
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Tabell 4: T-test av UTVENDIG_REG for kvinner og menn (Cohen´s d=0.17)

Tabell 5: T-test av IDENTIFISERT_REG for kvinner og menn (Cohen´s d=0.34)

Oppgave 3
I tabell 6 er det presentert en korrelasjonsmatrise med alle sentrale variabler.
Fortolk sentrale funn ved hjelp av nøkkeltall.
Tabell 6: Korrelasjonsmatrise med alle variabler (*p<.05)
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Oppgave 4
I de videre analysene blir trivsel_konkurranse dummykodet til TRIVSELDUMMY med
følgende verdier: 1=0 dårlig, 2=0 dårlig, 3=0 dårlig, 4=1 middels, 5=1 middels, 6=1 middels,
7=2 godt. TRIVSELDUMMY1=0 brukes som referansekategori.
Med utgangspunkt i regresjonsanalysen slik den er presentert i tabell 7, hva kan vi si om:
a) Kvinner og menns fysiske aktivitetsnivå
b) Ulike typer motivasjon og fysisk aktivitetsnivå
c) Trivsel i konkurransesituasjoner og fysisk aktivitetsnivå
Tabell 7: Multivariat lineær regresjonsanalyse med fysisk aktivitetsnivå (FYSAKT) som
avhengig variabel (Modell 1).
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Oppgave 5
I tabell 8 presenteres testing av et samspillsledd mellom kjønn og
IDENTIFISERT_REGULERING. I tabell 9 presenteres en sammenligning av Modell1 og Modell2.
Med utgangspunkt i resultater i tabell 8 og tabell 9:
a) Hva viser samspillsleddet?
b) Hvilken modell er den beste?
Tabell 8: Multivariat lineær regresjonsanalyse med fysisk aktivitetsnivå (FYSAKT) som
avhengig variabel og samspillsledd (Modell 2).
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Tabell 9: Sammenligning av Modell1 og Modell2

Del 2
Oppgave 1
I Tjora (2017) presenteres stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI) for kvalitativ forskning.
Gjør rede for metoden og hva som er målsettingen med den.
Oppgave 2
Gjør rede for hva som kjennetegner et dybdeintervju og dybdeintervjuets struktur
Oppgave 3
a) Hvordan skiller fokusert intervju seg fra dybdeintervju.
b) Tenk deg at du skal samle data ang trivsel i idrettskonkurranser. Drøft i hvilken grad
dybdeintervju eller fokusert intervju egner seg best til en slik datainnsamling.
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