Del 1 og Del 2 vektes likt. Begge oppgavene må være bestått for å kunne få bestått karakter
på eksamen

DEL 1
1) Observasjon, intervju, spørreskjema og akselerometer er alle metoder som har blitt
benyttet til å måle/forstå fysisk aktivitet. Vis til styrker og utfordringer ved disse fire
metodene og drøft de i lys av vitenskapsteori med utgangspunkt i en eller flere av
disse perspektivene: logisk positivisme, kritisk rasjonalisme og sosial
konstruktivisme.
2) Drøft de tre oppgavene nedenfor.
a. Hvorfor argumenter Tjora for å benytte begrepet datagenerering istedenfor
datainnsamling?
b. Hva mener Tjora med en Interaktiv observasjonsrolle?. Reflekter kort over
styrker og utfordringer ved en slik observasjonsrolle.
c. Drøft kvalitativ forskning og generaliserbarhet (Tjora: Naturalistisk
generalisering, moderat generalisering og konseptuell generalisering).

DEL 2
Oppgaven er laget med utgangspunkt i datasettet som ble benyttet i forbindelse med
mappeoppgave 3 i emnet IDRSA1016/IDRSA1017, våren 2018.

Idrett – «Hvor ofte gjør du følgende (i sesongen); trener i idrettslag?». Variabelen går fra 1
(«aldri») til 7 («daglig»). Spørsmål 13a i vedlagt spørreskjema.
Tr_senter: Måler hvor hyppig man trener på treningssenter og går fra 1 («aldri») til 7
(«daglig»). Spørsmål 13d i vedlagt spørreskjema.
Kjønn er kodet 0=Kvinne og 1=Mann.
FYSAKT er et sammensatt mål på fysisk aktivitet av spørsmålene 5-10 (se vedlagt
spørreskjema). Høy verdi angir høyt fysisk aktivitetsnivå, lav verdi angir lavt fysisk
aktivitetsnivå.
«Factor1»- til «Factor5» måler fem ulike motiver for trening. Basert på spørsmål 11a-11p
(se vedlagt spørreskjema). Høy verdi angir at motivet passer godt, lav verdi angir at motivet
passer dårlig.

Oppgave 1
I tabellen under ser vi den roterte faktorløsningen (prinsipiell
komponentanalyse/faktoranalyse) for sp11a-sp11p (se vedlegg) som er ment å måle motiver
for å trene. Den roterte faktorløsningen foreslår 5 latente faktorer. Utarbeid passende navn
til de fem faktorene ved å benytte vedlagt spørreskjema (navn på faktor 1 skal indikere hva
faktor 1 omhandler osv.). Disse navnene benytter dere i de videre analysene hvor factor1 til
factor5 er inkludert. Verdier <0.5 er utelatt fra faktorløsningen
Tabell 1 Rotert faktorløsning for sp11a-sp11p (KMO = 0.76).

Oppgave 2
I tabellene 2-4 nedenfor testes reliabiliteten for variablene i henholdsvis faktor 1, faktor 2 og
faktor 3. Argumenter for at vi kan slå sammen til tre sammensatte mål ved hjelp av
nøkkeltall fra faktor- og reliabilitetsanalysene, samt spørsmålenes validitet
(spørsmålsformulering).
Tabell 2: Cronbachs alpha og alpha hvis variabel slettet for factor 1.

Tabell 3: Cronbachs alpha og alpha hvis variabel slettet for factor 2

Tabell 4: Cronbachs alpha og alpha hvis variabel slettet for factor 3

Det gir ikke mening å gjennomføre reliabilitetstest på faktor 4 og 5. Sammensatte mål for
factor 1 (sp11c, sp11j, sp11k, sp11l, sp11m), factor 2 (sp11a, sp11e, sp11n, sp11o, sp11p),
factor 3 (sp11f, sp11g, sp11h) og factor 4 (sp11b, sp11i) er ferdig utarbeidet og benyttes
videre i analysene. Factor 5 er en enkeltstående variabel (sp11d) og benyttes som den er i
de videre analysene (tabell 6-9).

Oppgave 3
I tabell 5 er det presentert en krysstabell med Idrett (sp13a) og kjønn (sp1). Presenter
målenivået til de to variablene og fortolk sentrale funn ved hjelp av nøkkeltall.
Tabell 5: Krysstabell med Idrett og kjønn (n=255, 115 kvinner, 140 menn)

Oppgave 4
I tabell 6 er det presentert en korrelasjonsmatrise med alle sentrale variabler. Tolk
nøkkeltall i korrelasjonsmatrisen slik den er presentert i tabell 6, hva kan vi si om:
a) Sammenhengen mellom kjønn og hvor hyppig man trener i organisert idrett og på
treningssenter?
b) Sammenhengen mellom motiver for å trene (factor 1-5) og hvor hyppig man trener i
organisert idrett?
c) Sammenhengen mellom motiver for å trene (factor1-5) og hvor hyppig man trener
på treningssenter?

Tabell 6: Korrelasjonsmatrise med alle variabler (*p<0.05) (n=246)

Oppgave 5
Med utgangspunkt i den lineære regresjonsanalysen slik den er presentert i tabell 8, hva kan
vi si om:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Modellen som helhet.
Menn og kvinners idrettsdeltagelse.
Fysisk aktivitet og idrettsdeltagelse.
Trener på treningssenter og idrettsdeltagelse.
Motiver for å trene og idrettsdeltagelse.
Hva viser andregradsleddet (tabell 7 og figur 1)

Tabell 7: Multivariat lineær regresjonsanalyse med idrettsdeltagelse (Idrett, sp13a) som
avhengig variabel.

Figur 1: Andregradsledd: Treningshyppighet på treningssenter

Oppgave 6
Variabelen Tr_senter (sp13d) har blitt omkodet til en dikotom variabel (Tr.senter_D) med
verdiene 0 og 1.
0 = 2-3 dager i uka eller mindre («trener aldri/sjelden til moderat»)
1 = 4-6 dager i uka eller mer («trener svært mye på treningsstudio»)
Med utgangspunkt i den logistiske regresjonsanalysen slik den er presentert i tabell 8, hva
kan vi si om:
a)
b)
c)
d)
e)

Menn og kvinners treningshyppighet på treningsstudio.
Fysisk aktivitet og treningshyppighet på treningsstudio.
Idrettsdeltagelse treningshyppighet på treningsstudio.
Motiver for å trene og treningshyppighet på treningsstudio.
Hva viser samspillsleddet (tabell 8 og figur 2)

Tabell 8: Logistisk regresjonsanalyse med trener på treningssenter (Tr_senter_D) som
avhengig variabel.

Figur 2: Samspillseffekt: Kjønn og Idrettsdeltagelse.

Vedlegg - Spørreskjema

FYSAKT - måling av fysisk aktivitet
1.

Kjønn:

Kvinne

2.

Fødselsår: 19___

3.

Hvor lang tid bruker du vanligvis til Dragvoll?
Mindre enn 15 minutter

4.

15 – 30 minutter

Mer enn 30 minutter

Hvordan kommer du deg vanligvis til Dragvoll?
Går

5.

Mann

Sykler

Kjører med bil

Buss

Annet

Når du tenker på de fire siste ukene, hvor ofte deltok du i idrett/sport eller fysisk
aktivitet hardt nok til at du pustet fort, svettet eller at hjertet banket fort i 20
minutter? Kun ett X.

Jeg gjorde
ingenting av det

Mindre enn en
gang i uken

Omtrent en gang
i uken

To eller tre
ganger i uken

De fleste dager i
uken

Om fysisk aktivitet siste uke
6.

Hvor mange dager var du så aktiv at du ble andpusten eller svett?
Ingen

7.

2 – 3 dager

4 – 5 dager

6 – 7 dager

Tenk på den dagen du var mest aktiv. Hvor lenge var du aktiv (andpusten eller svett)?
Ikke aktiv

8.

En dag i uka

Under 1 time

1 - 2 timer

2 – 3 timer

Mer enn 3 timer

Tenk på den dagen du var minst aktiv. Hvor lenge var du aktiv (andpusten eller svett)?
Ikke aktiv

Under 1 time

1 - 2 timer

2 – 3 timer

Mer enn 3 timer

Om fysisk aktivitet en vanlig uke
9.

Hvor mange dager i uka er du så aktiv at du blir andpusten eller svett?
Aldri

10.

En dag i uka

2 – 3 dager

4 – 5 dager

6 – 7 dager

Hvor mange timer i uka er du så aktiv at du blir andpusten eller svett (utenom skolen)?
Aldri

Under 1 time

1 – 2 timer

2 – 5 timer

Mer enn 5 timer

Om fysisk aktivitet og idrett gjennom året?
11. Kryss av for hvor godt disse påstandene passer til deg.
Svært
dårlig

a) Jeg trener for å holde meg i form
b) Jeg trener for å være sammen med andre
c) Jeg trener for å bli flink i idrett
d) Jeg trener fordi det er artig

e) Jeg trener for å få en sunn kropp
f) Jeg trener for å holde kroppen min slank
g) Jeg trener for å få store muskler

h) Jeg trener for å få en pen og tiltrekkende
kropp
i) Jeg trener fordi vennene mine gjør det
j) Jeg trener fordi jeg liker å konkurrere

k) Jeg trener fordi jeg liker å vinne
l) Jeg trener fordi jeg liker spenning og
utfordringer

Svært
godt

m) Jeg trener for å lære og utvikle ferdigheter
n) Jeg trener fordi det er bra for helsen min
o) Jeg trener for å få fysisk/mentalt
overskudd?
p) Jeg trener for å få avkobling og avstressing?

12. Kryss av for om du aldri har drevet, har sluttet eller om du deltar i disse idrettene.
Har aldri drevet

Har sluttet

Deltar i idrettslag

Håndball
Fotball
Andre ballidretter
Ski (langrenn, alpint, hopp)
Fridrett
Orientering
Turn
Kampsport
Andre idretter

13. Hvor ofte gjør du følgende (i sesongen)? Sett ett kryss for hver linje
Aldri

a) Trener i idrettslag
b) Driver idrett for moro skyld
c) Konkurrerer i idrett
d) Trener i treningsstudio

Sjelden

1-3 dager i
måneden

1 dag i
uka

2-3 dager i
uka

4-6 dager
i uka

Daglig

