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Oppgave 1: 
 
(a) Nominalnivå: verdiene er gjensidig utelukkende, men kan ikke rangeres. Ordinalnivå: 
gjensidig utelukkende verdier som kan rangeres, men hvor avstanden mellom verdiene ikke 
har substansiell mening. Intervallnivå: gjensidig utelukkende verdier som kan rangeres, hvor 
det er mulig å måle avstanden mellom verdiene, men hvor nullpunktet er tilfeldig. 
Forholdstallsnivå: gjensidig utelukkende verdier som kan rangeres, hvor det er mulig å måle 
avstanden mellom verdiene, og hvor nullpunktet er absolutt. 
 
Variabelen er på ordinalnivå fordi kategoriene kan rangeres, men avstanden mellom verdiene 
har ingen mening. Derimot har variabelen 5 verdier, noe som i følge Ringdal gjør at en kan 
«presse» den opp på høyere målenivå (intervallnivå) dersom en antar at verdiene er 
operasjonaliseringer av en underliggende kontinuerlig skala. Grad av enighet/uenighet kan 
tenkes som en slik skala. 
 
(b) Fordelingen viser at det er stor spredning i holdningene, men at det er en overvekt i 
retning av å være enig i påstanden om at arbeidet er menneskets viktigste aktivitet.  
 
Dette viser også gjennomsnittet på 3,27. «Tyngdepunktet» i fordelingen ligger altså mellom 
verdi 3 (verken enig/uenig) og 4 (enig). Medianen er 3, det vil si at halvparten av 
respondentene er uenig eller verken uenig/enig i påstanden. Modus på 4 viser at «enig» er den 
kategorien som forekommer hyppigst.  
 
I dette tilfellet er vel gjennomsnittet (og modus) mer informativt enn medianen fordi det 
fanger opp at svarfordelingen heller svakt i retning av man er enig i påstanden. 
 
(c) Sammenhengen mellom de to variablene er meget svak, noe korrelasjonsmålene 
reflekterer. Det synes å være en tendens til at respondenter fra «lavere» klasser 
(arbeiderklasse og i noen grad lavere middelklasse) er mer enig i at arbeid er menneskets 
viktigste aktivitet enn de som tilhører «høyere» klasser (middelklasse + øvre 
middelklasse/overklasse). 
 
Cramers v er et mål på statistisk sammenheng mellom to variabler. Det varierer mellom 0 og 
1 og har verdien 0 hvis det ikke er sammenheng mellom variablene. Cramers v angir ikke 
retningen på sammenhengen, dvs. om den er positiv eller negativ og egner seg derfor best i 
krysstabeller hvor minst en av variablene er på nominalnivå (her er kjønn på nominalnivå). De 
kandidatene som gjengir formelen og/eller beskriver beregningsmåten gis pluss for dette. 
 
Gamma er et korrelasjonsmål for sammenhenger i krysstabeller hvor begge variabler er på 
ordinalnivå (eller høyere). Det varierer mellom –1 (perfekt negativ sammenheng) og 1 
(perfekt positiv sammenheng). Gamma er 0 hvis det ikke er sammenheng mellom variablene. 
Gamma angir hvor stor overvekt det er likt eller ulikt ordnede par i datamaterialet. Er det flest 
lik ordnede par, er gamma positiv, er det flest ulikt ordnede par, er gamma negativ. Et 
problem med gamma er at det ser bort fra par med sammenfallende ranger (samme verdi på 
minst en av variablene). Denne svakheten kan man bøte på ved å bruke mer «raffinerte» 



varianter av gamma (Somers d, Kendalls tau-b eller tau-c). De kandidatene som gjengir 
formelen og/eller beskriver beregningsmåten gis pluss for dette. 
 
Siden begge variablene er på ordinalnivå, kan begge korrelasjonsmålene benyttes. Målene 
viser at korrelasjonen er svak, det vil si at det er en svak sammenheng mellom variablene i 
krysstabellen. Cramers V viser bare at det er en svak sammenheng mellom variablene, det vil 
at de betingede fordelingene i krysstabellene avviker noe fra hverandre, men sier ikke noe om 
retningen på sammenhengen. Gamma viser at sammenhengen er svakt negativ, det vil si at det 
er en liten overvekt av ulikt ordnede par (par som skårer høyest på hver sin variabel) i 
tabellen. Det er altså en svak tendens til at de med høy klassestatus er mindre enige i 
påstanden enn de som har lav klassestatus. 
 
(d) Hypoteser: 
 
H0: Ingen sammenheng i populasjonen mellom holdning til påstanden «Arbeid er menneskets 
viktigste aktivitet» og subjektiv klassetilhørighet. (Fordelingen over holdning til påstanden er 
identisk i samtlige klasser.)  
 
H1: Sammenheng i populasjonen mellom holdning til påstanden «Arbeid er menneskets 
viktigste aktivitet» og subjektiv klassetilhørighet. (Fordelingen over holdning til påstanden er 
ulike for minst to av klassene.)  
 
Moderne variant: Signifikanssannsynligheten (= sannsynligheten for å få den observerte 
kjikvadratverdien eller høyere når nullhypotesen er sann) er 0,001. Hvis vi velger et 
signifikansnivå (= den maksimale risikoen vi kan akseptere for å forkaste nullhypotesen når 
den er sann) på 0,05 (5%), må nullhypotesen forkastes. Sjansen for å forkaste en riktig 
nullhypotese (= feil av type I) er mindre enn 5%. 
 
Klassisk variant: Frihetsgrader er 12. Kritisk verdi for signifikansnivå (= den maksimale 
risikoen vi kan akseptere for å forkaste nullhypotesen når den er sann) på 5% er 21,06. 
Testobservatoren er 34,375 og er høyere enn kritisk verdi. Nullhypotesen forkastes. Det er 
mindre enn 5% sannsynlighet for å få den observerte kjikvadratverdien eller høyere når 
nullhypotesen er sann. Følgelig er risikoen for å forkaste en riktig nullhypotese (= feil av type 
I) mindre enn 5%. 
 
(e) Operasjonell definisjon – angir hvilke operasjoner som må gjøres for å måle et teoretisk 
begrep, det vil si tallfeste et fenomen. 
Validitet – I hvilken grad vi faktisk måler det fenomenet vi ønsker å måle. Hvor godt, eller 
relevant, data representerer det fenomenet som skal undersøkes. 
Reliabilitet  - Hvor pålitelige data er. I kvantitative undersøkelser kan reliabilitet testes ved å 
gjenta samme undersøkelse (test-retest-reliabilitet), eller la flere forskere vurdere dataene 
(inter-rater-reliabilitet). 
Det gis pluss til de kandidatene som gir eksempler på operasjonalisering og som beskriver 
måter å vurdere datas reliabilitet og validitet på (jf. Ringdal side 166-170). 
 
(f) Konstant: De som ikke har utdanning utover grunnskole skårer i gjennomsnitt 3,635 på 
holdningsskalaen, det vil si svakt i retning av å være enig i påstanden. 
Utdanning: For hvert år lenger utdanning respondentene skårer de i gjennomsnitt 0,067 lavere 
på holdningsskalaen. Det vil si at respondentene er mindre enig i påstanden jo lenger 
utdanning de har. 



R2: Utdanningslengde forklarer 3,8 prosent (eller 3,7 prosent hvis en bruker justert R2) av 
variansen i avhengig variabel. Det vil si at vi reduserer feilprediksjonen med 3,8 prosent ved å 
predikere ut fra regresjonsmodellen framfor å bruke gjennomsnittet på avhengig variabel. 
 
(g) Hypoteser: 
 
H0: β utdanning = 0 (Ingen sammenheng i populasjonen mellom utdanning og holdning til 
påstanden «Arbeid er menneskets viktigste aktivitet».) 
 
H0: β utdanning ≠ 0 (Sammenheng i populasjonen mellom utdanning og holdning til påstanden 
«Arbeid er menneskets viktigste aktivitet».) 
 
Moderne variant: Signifikanssannsynligheten er mindre enn 0,001. Det er med andre mindre 
enn 5% sannsynlighet for å begå feil av type I (forkaste nullhypotesen når den er korrekt). H0 
forkastes. Vi har fått støtte for at det er sammenheng mellom variablene i populasjonen. 
 
Klassisk variant: Med 1519 frihetsgrader kan vi bruke normalfordelingen som tilnærming til 
t-fordelingen. Kritisk verdi for et signifikansnivå på 5% i en tosidig test er +/- 1,96. 
Testobservatoren er –7,754 og er utenfor dette intervallet. H0 forkastes. Vi har fått støtte for 
at det er sammenheng mellom variablene i populasjonen. 
 
(h) Konstant: Respondenter som er 30 år og ikke har utdanning utover grunnskole skårer i 
gjennomsnitt 3,021 på holdningskalaen. Denne gruppen er «i gjennomsnitt» verken enig eller 
uenig i påstanden. 
 
Utdanning: Respondenter med lik alder (eller når alder er holdt konstant/kontrollert for) 
skårer i gjennomsnitt 0,052 lavere på holdningsskalaen for hver år mer med utdanning de har. 
Jo lengre utdanning respondentene har jo mer uenige er de i påstanden når det er kontrollert 
for alder. 
 
Alder: Respondenter med lik utdanningslengde (eller når utdanningslengde er holdt 
konstant(kontrollert for) skårer i gjennomsnitt 0,03 for hvert år eldre de er. Jo eldre 
respondentene er jo mer enig er de i påstanden om at arbeid er menneskets viktigste aktivitet, 
kontrollert for utdanningslengde. 
 
Det gis pluss til de kandidatene som tolker koeffisientene substansielt og til dem som viser 
hva det vil si å kontrollere for en tredje variabel. 
 
(i) En spuriøs sammenheng (skinnsammenheng) mellom to variabler er en sammenheng som 
skyldes at begge variablene påvirkes av en bakenforliggende tredjevariabel.  
 
Den bivariate sammenhengen mellom utdanning og holdning til arbeidets betydning er 
sterkere negativ enn sammenhengen i den multiple regresjonsmodellen. Det skyldes at alder 
er korrelert med begge de to andre variablene. Alder er positivt korrelert med 
holdningsvariabelen og må følgelig være negativt korrelert med utdanning (jo eldre jo lavere 
utdanningsnivå). Alder må være en forutgående variabel i forhold til både holdning og 
utdanning. Følgelig skyldes endringen at den bivariate sammenhengen er delvis spuriøs. Det 
kan illustreres med følgende årsaksmodell: 
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Noe av den negative bivariate sammenhengen mellom utdanning og holdning til arbeidets 
betydning skyldes altså at høytutdannede er yngre og derigjennom mer uenig i at arbeid er 
menneskets viktigste aktivitet. 
 
(j) Alderseffekt innebærer at ulike kjennetegn, for eksempel forbruksmønstre, holdninger etc.) 
endrer seg over livsløpet til et individ. Kohorteffekt innebærer at det er stabile forskjeller 
mellom ulike fødselskohorter (generasjoner) over tid, for eksempel at 68-generasjonen 
gjennomgående har andre holdninger enn tidligere og senere generasjoner. 
 
Regresjonsanalysene bygger på tverrsnittsdata, og vi har derfor ingen mulighet til å avgjøre 
om sammenhengen uttrykker en alderseffekt eller en kohorteffekt. Fortolkninger som går i 
retning av kohorteffekt må legge vekt på at arbeid tillegges mindre vekt av yngre 
generasjoner. Det er for eksempel fristende å vise til «moderniseringshypotesen» om at 
individenes sosiale identitet i økende grad er knyttet til forbruk og livsstil og ikke til 
produksjon og arbeid (Baumann). Andre fortolkninger kan gå i retning av at arbeidsmoralen 
har blitt dårligere. I det hele tatt, her er det rom for de teoretisk interesserte. 
 
Kohortfortolkningen er antakelig den mest rimelige. Dersom sammenhengen skal fortolkes 
som alderseffekt må en peke på forhold som innebærer at holdningen til arbeid endrer seg i 
løpet av livsløpet. Det kan for eksempel tenkes at en med økende alder ser hvor stor betydning 
arbeid har for livskvaliteten.  
 

Oppgave 2 

Oppgave 2A: 
 
a) Utvalget kan selvfølgelig ikke være direkte representativt for populasjonen fordi barn ikke 
stemmer ved presidentvalget. Hvis «barnevalget» skal være et godt barometer, må det være 
mekanismer som sikrer at barnas stemmer representerer de voksnes. Det antydes en slik 
mekanisme, nemlig at barn i alderen to til elleve år rent utviklingsmessig har samme mening 
som sine foreldre. Dette kan selvfølgelig diskuteres, men gitt at avvik fra foreldrenes mening 
er tilfeldig fordelt, behøver ikke dette føre til skjevheter. 
 
Selv om vi godtar at barna representerer foreldrenes meninger, er det andre grunner til at 
denne undersøkelsen neppe gir et representativt bilde av den politiske stemningen i 
befolkningen. For det første representerer ikke barna de stemmeberettigede som ikke har barn. 
Foreldre med mange barn vil også bli sterkere representert enn de som har færre barn. For det 
andre er dette en internettundersøkelse slik at foreldre til barn som ikke har tilgang til internett 



ikke er representert. For det tredje kan det være skjevheter når det gjelder hvilke barn som ser 
på Nickelodeon. For det fjerde må en ikke la seg blende av det store utvalget. Det er grunn til 
å tro at utvalget er basert på selvrekruttering og ikke sannsynlighetsutvelging. I så fall spiller 
det ingen rolle hvor mange som svarer (med mindre nesten alle svarer), vi kan ikke betrakte 
dette som et sannsynlighetsutvalg. 
 
(b) Variasjoner over tid kan skyldes politiske stemningsskifter, men kan også skyldes 
tilfeldige utvalgsfeil. Det er spesielt tilfelle når målinger fra samme tidspunkt gir ulike 
resultat. En kan naturligvis heller ikke utelukke mer systematiske feilkilder, slik som at 
utvalgsprosedyrene ikke er gode nok, at det er systematisk frafall etc. 
 
(c) Frafall er behandlet flere steder hos Ringdal, men spesielt i kapittel 13. Det forventes at 
studentene diskuterer flere momenter. I surveyundersøkelser kan frafall blant annet skyldes: 
 
- Innsamlingsmetoden: Erfaringsmessig gir postale undersøkelser lavere svarprosent enn 
telefonintervjuer og besøksintervjuer. 
- Manglende interesse for undersøkelsens tema 
- Sensitive og truende tema/spørsmål 
- Spørsmålsformuleringer: tunge og vanskelige å forstå 
- Utforming av skjemaet: lite bydende 
- Intervjuers framgangsmåte: provoserer eller skaper motvilje hos respondenten 
- Noen grupper er vanskeligere å nå enn andre: de som er lite hjemme, Ringdal nevner menn 
og unge av begge kjønn, men også at det er vanskelig å generalisere her  
- Overload: folk kontaktes så ofte av meningsmålingsbyråer at de går lei 
 
Frafall har to konsekvenser: 
 
(1) Reduksjon av utvalgsstørrelsen. Dette kan føre til større statistisk usikkerhet rundt 
resultatene hvis frafallet er stort, men en kan ta hensyn til dette ved å øke bruttoutvalget. 
 
(2) Skjev sammensetning. Hvis årsaksgrunnene slår ulikt ut for forskjellige grupper av 
respondenter vil utvalget ikke være representativt for populasjonen. En kan dermed få 
resultater som ikke gjenspeiler de reelle forholdene i populasjonen. 
 
Frafall kan reduserer ved å ta utgangspunkt i frafallsårsakene ovenfor. Studentene bør her gi 
eksempler på hvordan innsamlingsmetode, presentasjon av undersøkelsen, 
spørsmålsformuleringer, utforming av spørreskjema og intervjuers framgangsmåte kan øke 
svarprosenten. Det kan også diskuteres strategier for å nå grupper som tradisjonelt er 
underrepresentert, for eksempel disproporsjonal stratifisering. En siste strategi er å vekte 
utvalgsresultatene dersom man kjenner fordelingen i populasjonen på enkelte demografiske 
variabler (kjønn, alder, bosted etc.). 
 

Oppgave 2B 
 
(a) Skillet mellom formålsforklaringer og årsaksforklaringer er beskrevet hos Ringdal side 73-
77. Formålsforklaringer forklarer hendelser ved å knytte dem til aktørers hensikter og 
intensjoner. Årsaksforklaringer forklarer hendelser ved å vise til forutgående hendelser som 
produserer eller frambringer fenomenene. Ringdal skisserer to varianter av årsaksforklaringer: 
(1) deduktiv ut fra generelle lover og randbetingelser, og (2) induktiv hvor det stilles krav om 



årsaksretning, kontroll for andre variabler og spesifisering av årsaksmekanisme før en kan 
slutte at en empirisk observert sammenheng dreier seg om en årsakssammenheng. 
 
Eksperiment og i noen grad tidsdesign egner seg for undersøkelse av årsakssammenhenger. 
Eksperiment er det eneste designet hvor forskeren ideelt sett har kontroll på både 
årsaksretningen og innflytelse fra andre variabler. Komparativ metode basert på 
likhetsteknikken og forskjellsteknikken (se Ringdal side 179-181) kan også ha som siktemål å 
avdekke årsaksforklaringer, men her har en problemet med få case (jf. Ringdal). 
 
Ulike intervjubaserte design egner seg til å avdekke formålsforklaringer. Dette kan være 
strukturerte intervjuer som senere kodes til et kvantitativt datamateriale eller meningsmålinger 
(surveyundersøkelser). 
 
(b) På den ene siden styres utdanningsvalg av ungdommenes interesser og framtidsplaner. På 
den annen side bestemmes utdanningsvalg av forhold som antall studieplasser, konkurranse 
om plassene, økonomiske forhold. En kan også stille spørsmål om hvor ungdommenes 
intensjoner og framtidsplaner kommer fra. 
 
(c) Her kan kandidatene trekke inn striden mellom den logiske positivismen og Poppers 
kritiske realisme og/eller bygge på John Stuart Mills tre krav til årsakforklaringer. Begge 
deler er utførlig behandlet hos Ringdal. Selv om Raino Malnes hevder at årsaksmekanismer 
kan observeres, er det antakelig lettere å forsvare at en kun kan observere samvariasjon 
mellom fenomener. Spesielt i samfunnsforskning kan en aldri være sikker på at en slik 
samvariasjon ikke er spuriøs og skyldes påvirkning fra forutgående fenomener. Selv ikke 
eksperimentet garanterer dette på grunn av kontrolleffekt og manglende realisme. 
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