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Seksjon 1

1 OPPGAVE

ME-417, forside
Emnekode: ME-417
Emnenavn: Vitenskapsteori og kvantitativ metode
 
Dato: 26. mai 2016
Varighet: 4 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Kalkulator (hvis noen skulle ha behov for det)
 
Merknader: Alle 5 oppgavene skal besvares
 
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
 
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

ME-417, oppgave 1
Hva menes med henholdsvis induksjon og deduksjon i forskning?
Gi (1 eller 2) eksempler på begge.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

I forskning finnes det forskjellige måter å dra slutninger på.
• Induksjon: Man går fra det spesifikke (enkelte) til det generelle. 

• Deduksjon: Man foretar slutninger fra det generelle til det spesifikke.

Den hypotiske deduktive metode kombinerer disse to. Det er en abstrakt vitenskapsmodell som bygger på

prøving og feiling ved hjelp av både induksjon og deduksjon.

 

Ifølge Popper starter prosjekter med gjetninger som formes til hypoteser. Disse blir testet ved å observere

virkeligheter. Hvis hypotesen ikke stemmer blir den forkastet (falsifisering), hvis den ser ut til å stemme, da er

hypotesen blitt sterkere. 
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3 OPPGAVE

ME-417, oppgave 2
Hva menes med eksplorerende, beskrivende og forklarende forskning?
Gi (1 eller 2) eksempler på alle tre.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Når man snakker om forskning er det gjerne forskjellige design man jobber etter.
• Eksplorerende design: Her undersøker man et fenomen det er lite kunnskap om fra før. Man stiller

spørsmål og former hypoteser. Dette kan være en form for pilotprosjekt. 

• Beskrivende forskning: Dette er en deskriptiv måte å gå frem på. Man beskriver hvordan dataen ser ut.

Markedsundersøkelse eller meningemålinger er eksempler på dette.

• Forklarende forskning:Det intererresante her er "hvorfor?". Man ser på årsakssammenheng mellom

fenomener.

Forskningsdesign har gjerne forkjellige grad av intensivt design og ekstensivt design. Eksplorerende

forskning har ofte en tendens til å være mer intensivt, mens  forklarende forskning er mer ekstensivt.

 

De tre typene kan også forstås som en forskningsprosess hvor man begynner med å eksplorere noe, så

beskrive det og etterhvert forklare sammenhengen. 
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4 OPPGAVE

ME-417, oppgave 3
Hva sier denne tabellen om studentene fikk jobb etter avsluttet utdanning?
Dataene er tilfeldig trukket blant tidligere norske studenter.
 
Tabell 1: Antall studenter som fikk jobb kort tid etter avsluttet utdanning,
525 menn og 660 kvinner
 

 Menn Kvinner

  Jobb?   

    Ja 350 440

   Nei 175 220

 
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Tabellen er en krysstabell som viser forskjellen på menn og kvinner når det gjelder om de fikk jobb etter

avsluttet utdanning eller ikke. 

 

Det totale antall menn: 350+175=525

Det totale antall kvinner: 440+220=660

Det totale antall menn og kvinner: 525+660=1185

Det totale antall menn og kvinner som fikk jobb:350+440=790

Det totale antall menn og kvinner som ikke fikk jobb: 175+220=395

 

Menn
67% av mennene fikk jobb etter endt utdanning (350*100)/525 = 66,67 ≈ 67

33% av mennene fikk jobb etter endt utdanning (350*100)/525 = 66,67 ≈ 33

 

Kvinner
67% av kvinnene fikk jobb etter endt utdanning → (440*100)/660 = 66,67 ≈ 67

33% av kvinnene fikk ikke jobb etter endt utd.→ (220*100)/660 = 33,33 ≈ 33

 

Menn og kvinner samlet
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67% av menn og kvinner fikk jobb etter avsluttet utd.

((350+440)*100)/1185 =66,67 ≈ 67

33% av menn og kvinner fikk ikke jobb etter avsluttet utd.

((175+220)*100)/1185 =33,33 ≈ 33

 

Konklusjonen er at like mange menn som kvinner fikk jobb etter avsluttet utdanning. Det samme gjelder med

de som ikke fikk jobb. Ingen forskjell mellom kjønnene.  
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5 OPPGAVE

ME-417, oppgave 4

Forklar i ord hva tabell 2 viser. Avhengig variabel er kroppsmasseindeks (vekt i kilogram / høyde i
meter2), og dataene (respondentene) ble tilfeldig trukket fra den norske befolkningen i 2007.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Tabbel 2 er en regresjonsanalyse hvor kroppsmasseindeks(KMI) er den avhengige variabelen og de

uavhengige variablene er: kjønn, alder og sivilstand. Antall personer i utvalget er 10.562 personer. 

Regresjonsanalysen viser hvordan variablene korrelerer.

Man ser at de uavhengige variablene i analysen er på forskjellige målenivå. Det er kategoriske variabler

(kjønn, sivilstatus) og en kontinuerlig variabel (alder).

 

Konstantleddet er på 25,35 dvs.for en gift mann (da referansekategorien er gift) når de andre variablene er

satt til 0.

 

Ved først å se på koeffisientene ser det ut til følgende:
• Kvinner har lavere KMI enn menn (-1,29)

• Med alderen øker KMI (0,22 pr. tiår dvs. 0.02 pr.år)
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• Ugifte har lavere KMI enn gifte (-0,43)

• Enker og enkemenn har lavere KMI enn gifte (-0,47)

• Skilte og separerte har lavere KMI enn gifte (-0,20)

Tallene over er resultatet fra utvalget på de 10.562 personene. For å se om disse

er statistisk signifikante kan vi se på p-verdien som er signifikansen. Den er satt til 0,05 dvs. 5%. Det vil si

hvis en korrelasjon har et signifikansnivå på 0,05 er det 95% sjanse for at hypotesen rent faktisk stemmer, og

den blir ikke forkastet.

 

I regresjonsanalysen ser vi at kun én av variablene ligger over det tillatte signifikansnivået, og det er skilte og

separerte. Den har en p-verdi på 0,1 og er derfor den eneste av variablene som ikke er signifikant.

 

R2 er multiple korrelasjonskoeffisienten og viser den statistisk korrelasjon (den har en verdi mellom 0-1). I

denne analysen er verdien på 0,04 og betyr at modellens samlede forklaringkraft er på 4%. Det er altså

mange andre forhold som påvirker KMI enn variabelene som er tatt med i regresjonsanalysen. 

 

Vi kan estimere hvordan KMI blir påvirket av de forskjellige variablene.
• Enkemann på 70år: 25,35 + (-0,47) + (0,22*7) = 26,42

• Gift mann på 70år: 25,35 + (0.22*7) = 26,89

• Enkemann på 30år 25,35 + (-0,47) + (0,22*3)=25,54

• Gift mann på 30 år: 25,35 + (0,22*3) =26,01

For å se de KMI verdiene for kvinner kan man trekke fra -1,29 på alle beregningene over. 

 

Det kan se ut til at de som lever alene (enten fordi de er ugifte eller enker/enkemenn) har en lavere KMI enn

de som ikke lever alene (er gifte). Alderen påvirker alle grupper likt uansett sivilstand.Kjønn påvirker også

KMI, kvinner har generelt lavere KMI enn menn.

 

Generelt sett er det ikke stor påvirkning av KMI ut i fra de variablene som er med i analysen. De ser vi ut i fra

de estimerte eksemplene, men R2 fortalte oss med en gang at forklaringskraften er lav.   

 

For å se om funnene i analysen er statiske generaliserbare, altså også gjelder for populasjonen kan man

foreta forskjellige tester. Siden dette er en analyse med mer enn to variabler er F-testen eller Variansanalyse

(ANOVA) en mulighet.
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6 OPPGAVE

ME-417, oppgave 5
Hvordan kan man beskrive sammenhengen mellom alder og timelønn med lineær
regresjonsanalyse? Gi gjerne flere eksempler.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Lineær regresjonsanalyse er interessert i om det er en lineær sammenheng mellom variabler.

Når man ønsker å beskrive sammenhengen mellom alder og timelønn med lineær regresjonsanalyse er det

best med alder i år/tiår, altså som en kontinuerlig variabel, slik at mest mulig informasjon blir bevart. 

 

Først skal man finne ut av hva som er den uavhengige variabelen (årsaksvariabelen) og hva som er den

avhengige variabelen (effektvariabelen). For å bestemme hva som er den uavhengige variabelen er det noen

kriterier innenfor metode. Man ser på tidsrekkefølge (årsak må komme før effekt) og ser på hvilken variabel

som er vanskeligst å endre (robusthet). I dette tilfelle er det lett å bestemme den uavhengige variabelen da

alder (vanligvis) ikke lar seg endre. Det er alder som påvirker timelønn og ikke omvendt.

 

En regresjonsanalyse kan man foreta i statistikkprogramer som stata eller SPSS.

Den vil vise om sammenhengen mellom alder og timelønn er statistisk signifikant (ved å se på p-verdien).

Konstantleddet i regresjonsanalysen brukes som utgangspunkt for å estimere timelønnen til en mann på

f.eks. 30 år og 50 år.

 

For å se hvor mye timelønnen som lar seg forlare av alder kan man se på pearsons r verdien i

regresjonsanalysen. Det er korrelasjonsmålet for en bivariat modell. Det ligger et sted mellom -1 og +1.

r= +1 betyr at det er en perfekt positiv lineær sammenheng

r= -1  betyr at det er en perfekt negativ linæer sammenheng

r= 0 betyr at det ikke er lineær sammenheng.

 

Hvis høy x går sammen med høy y er det en stigning i lønn med alderen.

Hvis lav x går sammen med høy er det en redusering i lønn med alderen.

 

Ved å ta med alder kvadrert kan man se om det er en kurvelineær sammenheng mellom alder og timelønn.

Er korrelasjonen signifikant (dvs. ikke mer enn 0,05) er det en kurvelineær sammenheng. Man kan også

legge inn et knekkpunkt.
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Man kan å se om resultatet av den lineære regresjonanalysen er statistisk generaliserbar ved å teste for

dette.
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