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BOKMÅL 

Eksamensoppgaver 1271 Forskningsteori og metode – 18. desember 2013 

Kandidaten skal svare på begge oppgavene. Oppgavene er likt vektet. 

NB! Oppgave 2 har fire alternativer hvor kandidaten skal velge enten A, B, C eller D. 

 

Oppgave 1.  

Kortsvaroppgaver (alle skal besvares)  

 

A. Hva menes med uttrykket enhetsvitenskap? 

B. Hva menes med logisk positivisme?  

C. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom populasjon og utvalg i en undersøkelse? 

D. Reliabilitet og validitet regnes som typiske kvalitetskriterier i et 

forskningsprosjekt. Gjør kort rede for begrepene 

E. Gjør rede for forskjellen mellom uformell intervjuing og strukturert utspørring i et 

forskningsopplegg? 

F. Innenfor samfunnsvitenskapen er det mulig å skille mellom 3 grunnleggende 

prinsipper; Det ontologiske, det epistemologiske og det metodologiske. Gjør kort 

rede for forskjellen mellom disse tre prinsippene. 

 

Oppgave 2. 

Drøftingsoppgave. Velg en av følgende fire oppgaver 

 

A. Du skal gjennomføre en treningsintervensjon med et pre-postdesign. Det kan være et 

styrketreningsprosjekt, et utholdenhetsprosjekt og så videre. Hva kjennetegner et slikt 

design, og hva må du være spesielt oppmerksom på? Lag en skisse over hvordan du 

kan tenke deg å gjennomføre en slik undersøkelse og argumenter spesielt for valg av 

metodiske grep. Hva må du statistisk ta hensyn til når du presenterer resultatene? 

 

B. Du skal gjennomføre en undersøkelse om nordmenns motiver for å drive friluftsliv. 

Lag en prosjektskisse med problemstilling og gjør rede for hvordan du kan tenke deg å 

gjennomføre undersøkelsen. Grunngi valg av metodiske tilnærminger. Hva må du ta 

hensyn til når du presenterer resultatene? 

 

C. Du skal gjennomføre en undersøkelse om bruk av anlegg til idrett og fysisk aktivitet 

blant voksne. Lag en relevant problemstilling og gjør rede for hvordan du kunne tenke 

deg å gjennomføre undersøkelsen. Grunngi valg av metodiske tilnærminger. Hva må 

du ta hensyn til når du presenterer resultatene? 

 

D. Du skal skrive en oppgave om relasjonen mellom trener/idrettspedagog/lærer og 

utøver/deltager/elev. Formuler en problemstilling hvor du tydelig viser hvilke 

momenter i relasjonen du ønsker å vektlegge. Diskuter spesielt etiske problemstillinger 

du må være bevisst på i arbeidet med oppgaven. Grunngi valg av metodiske 

tilnærminger. Hva må du ta hensyn til når du presenterer resultatene? 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

NYNORSK 

Eksamensoppgåver 1271 Forskingsteori og metode – 18. desember 2013 

Kandidaten skal svare på begge oppgåvene. Oppgåvene er likt vekta. 

NB! Oppgåve 2 har fire alternativ der kandidaten skal velje anten A, B, C eller D. 

 

Oppgåve 1.  

Kortsvaroppgåver (det skal svarast på alle oppgåvene)  

 

 

A. Kva meinast med omgrepet enhetsvitskap? 

B. Kva meinast med logisk positivisme?  

C. Korleis vil du beskrive tilhøvet mellom populasjon og utval i en undersøking? 

D. Reliabilitet og validitet reknast som typiske kvalitetskriterier i et forskingsprosjekt. 

Gjer kort greie for omgrepa. 

E. Gjer greie for forskjellen mellom uformell intervjuing og strukturert utspørjing i et 

forskingsopplegg? 

F. Innafor samfunnsvitskapen er det mulig å skilje mellom 3 grunnleggande prinsipp; 

Det ontologiske, det epistemologiske og det metodologiske. Gjer kort greie for 

forskjellen mellom disse tre prinsippa. 

 

 

Oppgåve 2. 

Drøftingsoppgåve. Vel ei av følgjande fire oppgåver 

A. Du skal gjennomføra en treningsintervensjon med eit pre-postdesign. Det kan vera eit 

styrketreningsprosjekt, eit uthaldingsprosjekt osv. Kva kjenneteiknar eit slikt design, 

og kva må du vera særs merksam på? Lag ei skisse over korleis du kan tenka deg å 

gjennomføra ei slik undersøking og argumenter særleg for val av metodiske grep. Kva 

må du statistisk ta omsyn til når du presenterer resultata? 

 

B. Du skal gjennomføra ei undersøking om nordmenns motiver for å drive friluftsliv. Lag 

ei prosjektskisse med problemstilling og gjer greie for korleis du kan tenka deg å 

gjennomføra undersøkinga. Grunngi val av metodiske tilnærmingar. Kva må du ta 

omsyn til når du presenterer resultata? 

 

C. Du skal gjennomføra ei undersøking om bruk av anlegg til idrett og fysisk aktivitet 

blant ungdom. Lag ei relevant problemstilling og gjer greie for korleis du kunne tenke 

deg å gjennomføra undersøkinga. Grunngi val av metodiske tilnærmingar. Kva må du 

ta omsyn til når du presenterer resultata? 

 

D. Du skal skrive ei oppgåve om relasjonen mellom trener/idrettspedagog/lærer og 

utøvar/deltaer/elev. Formuler en problemstilling kor du tydeleg viser momentane du 

ønskjer å vektlegge i relasjonen. Diskuter spesielt de etiske problemstillingane du må 

være bevisst på i arbeidet med oppgåva. Grunngi val av metodiske tilnærmingane. Kva 

må du ta omsyn til når du presenterer resultata? 

 


