
Seminar PSY2101 – Helsepsykologi       
 

 Oppgaver 
2 

Uke 39 
 

Kap. 1- 3 

1. Sammenlign og drøft et biopsykososialt syn på helse og sykdom og den biomedisinske modellen 

opp mot hverandre.  

2. Beskriv strukturen på og funksjonen til det kardiovaskulære systemet. Inkluder i ditt svar de 

interne og eksterne faktorer som påvirker hjerteraten og virkningen på hjertets funksjon. 

3. Ole er en høyskolestudent som røyker sigaretter. Bruk “health belief model” og “theory of planned 

behavior” for å forklare hvorfor Ole fortsetter å røyke trass i at han er bevisst advarslene fra 

helsemyndighetene om sammenhengen mellom sigarettrøyking og kreft og hjertesykdommer. 
  4. Drøft begrepene ”helse” og ”sykdom” 

5. Forklar hvordan sosiale og psykologiske faktorer er implisert i fortolkningen av symptomer? 

6. Diskuter forholdet mellom sykdomskognisjon og mestring. 
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Kap. 4 - 5 

7. Drøft hvilken betydning oppfatninger om helse (”health beliefs”) hos behandler har for 

kommunikasjonsprosessen.  

8.  Forklar hvordan egenskaper hos både pasient og helsearbeider/behandler bidrar til feil ved 

kommunikasjonen i en medisinsk setting.   

9.  Forklar hvordan hospitalisering kan påvirke pasientens følelse av personlig kontroll.  

10. Drøft fordeler og ulemper ved tradisjonelle pedagogiske tiltak designet for å formidle informasjon 

om helse, risikofaktorer og velvære.  

 
 

 11. Identifiser og beskriv de biologiske, psykologiske og sosiokulturelle faktorene implisert i 

alkoholmisbruk. 

12. Identifiser og diskuter synergieffekten av røyking på andre helserelaterte risikoatferder.  

13. Beskriv faktorene som er assosiert med røyking i ungdomstiden. Evaluer effektiviteten til 

forebyggende programmer rettet mot ungdommer.   
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Kap. 6- 8  

14. Forklar hvorfor det er vanskelig å få mennesker til å endre sin diett. 

15. Hva er problemene med utviklings- og kognitive modeller for spiseatferd? 

16. Trening har både psykologiske og fysiologiske fordeler. Diskuter. 

17. Hvordan kan psykologiske modeller brukes for å fremme treningsatferd? 

  18. Er prevansjonsbruk en rasjonell prosess? 

19. Hvordan kan kvalitativ forskning bidra til forståelsen av kondombruk? 
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Kap. 9- 12  

20. Drøft fordeler og ulemper med screening.  

21. Beskriv rollen til psykologisk vurdering i stresserfaring (for eksempel Lazarus modell).  

22. Beskriv mekanismene bak sammenhengen mellom stress og sykdom.   

 23.  Hva er sosial støtte? Hva er fordelene med å ha tilstrekkelig sosial støtte? Hva er ulempene med 

å tilhøre et tett sosialt nettverk? 

24. I hvilken grad skiller seg ”gate control theory” fra den biomedisinske modellen av smerte? 

25. I hvilken grad kan psykologiske faktorer brukes til å redusere smertepersepsjon? 
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Kap. 13- 15  

26. Evaluer effektiviteten til intervensjoner som skal redusere risikoatferd for AIDS. Etter ditt syn, 

hvilke grupper er for øyeblikket mest i risiko? Hvorfor er det så vanskelig å nå disse gruppene?  

27. I hvilken grad er psykologiske faktorer relatert til bedring av kreft? 

28. Drøft rollen psykologiske faktorer har i økningen i prevalensen av fedme de siste ti-årene. 

29. Diskuter fordeler og ulemper ved fedmebehandling. 

 30.  Forklar forholdet mellom livsstilsfaktorer og henholdsvis hjertesykdom og hjerterehabilitering. 

31. Drøft fakta og myter rundt overgangsalderen. 

32. Problematiser kjønnsforskjeller i helse. 
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Kap. 16 + +  

33. Hvordan kan man studere livskvalitet? 

34. Hvorfor er det sosiale forskjeller i helse? 

 

 35. Beskriv problemet med tilbakefall. Forklar hvordan forebygging av tilbakefall kan innarbeides i 

en behandlingsplan for (velg en av de) alkoholisme, røyking eller overvekt.  

36. Drøft fordelene og ulempene til helseopplysningstiltak designet for risikopopulasjoner.   
  



Noen råd om skriving av essayoppgaver 
 

En av grunnene til at seminaroppgavene holder et høyt pensumfaglig nivå, er selvfølgelig at man 

løser oppgaven med bøkene tilgjengelige. Like viktig er det at du og de andre som tar jobben med 

å skrive oppgaver, allerede har begynt en veldig viktig bearbeiding av pensum, hvor du må 

bevege deg fra mer eller mindre spredte fakta til en opplysende fremstilling av disse ideene.  

 

Man vil som regel tjene på å avgrense stoffutvalget, slik at du aktivt velger bort de perspektivene 

som blir fyllstoff, og lar kjernestoffet tre frem. Dette vil også hjelpe en til å føre en mer 

problematiserende stil i løsningen av oppgavene. Oppgaver blir ofte i for stor grad preget av 

gjengivelse av stoff i stedet for å drøfte, diskutere, problematisere. De mangler en større ramme 

for en problematisering av stoffet, hvor noen få problemstillinger iscenesetter en gjengivelse av 

pensum, og gjør dette hele oppgaven igjennom. 

 

Før du begynner å skrive kan det være lurt å visualisere kapittelinndelingen i pensum, og bevege 

deg gjennom hvert kapittel slik du husker det, for å notere ned alle mulige info-biter som berører 

temaet du har bestemt å skrive om. Når du har oversikten over det du husker, kan du begynne å se 

hvordan du best kan bruke disse forskjellige bitene av pensum til å LØSE oppgaven som er gitt. 

Det kan gjøres på mange måter, og det eventuelle kapittelet som best dekker oppgavetemaet, er 

ikke nødvendigvis bygget opp slik at det hjelper deg å argumentasjonsmessig løse oppgaven. 

Man må som oftest sette sammen opplysningene og ideene selv slik at de utgjør en meningsfull 

besvarelse av den gitte oppgaveteksten. Trass i at oppgavetekstene er knyttet til bestemte kapitler, 

betyr det ikke at alt stoff i besvarelsene må hentes derfra.  

 

Ofte faller oppgaven innenfor et tema som har vært og/eller er problematisk og preget av 

teoretiske, metodiske, eller forskningsmessige stridigheter. Det er sjelden en oppgave ikke 

inneholder noen av disse elementene. Når du besvarer en oppgave er det viktig å vise at du til en 

viss grad kan problematisere stoffet. I tillegg til å gi en beskrivende fremstilling, må du kunne 

drøfte mer komplekse motsetninger og sammenfall i teorier, metoder og forskningsresultater. På 

den andre siden vil ikke de som tar PSY2101 som et enkeltemne og dermed ikke har noen 

generell innføring i psykologi/historie/metode/sosialpsykologi ha de samme forutsetningene til å 

trekke historiske tråder eller å foreta en metodedrøfting. Man kan da drøfte temaet med 

utgangspunkt i for eksempel andre samfunnsfag. Det er derfor ikke noen krav til at du har med alt 

det som står under rådene nedenfor. 

 

 

Hvordan strukturere en essaybesvarelse? 

En klassisk måte å disponere en oppgave på er å forme besvarelsen som en idemessig trakt: 

Det vil si at du begynner besvarelsen din med en Innledning som beveger seg fra den videste, 

mest almenmenneskelige betydning av det oppgitte temaet (”det er vanlig å se på…som…”,  

”i hverdagen påvirkes vi av….”). Deretter snevrer man inn ved å se på hva psykologi har å si om 

dette temaet, eller hvorfor dette er et så viktig eller problematisk forskningsområde i psykologi. 

Denne delen kan også inneholde historiske linjer, kontaktflater med andre forskningstradisjoner, 

tangerende områder etc. Til slutt snevrer man inn til den delen av begrepet/temaet/konflikten som 

denne besvarelsen skal forfølge. Fordi man har kort tid til rådighet vil det være naturlig å ikke 

bruke for mye plass til innledningen og avslutningen. Man må raskt komme til det 



oppgaveteksten ber en om å gjøre rede for. En kort innledning fulgt av en like kort avgrensning 

og plan for oppgaven gir en tid til å skrive om det viktigste, nemlig det oppgaveteksten spør om. 

Ofte vil det være nyttig å lage en eller flere problemstillinger, fordi det gir en struktur og retning 

på besvarelsen. For å lage problemstilling/er kan du tenke: ”Hvorfor studerer vi dette fenomenet, 

hva er poenget?”, eller ”Hvordan oppstår fenomenet (årsak), hvordan utvikles det, hvordan 

opprettholdes det, hvordan kan det påvirkes (endring), hva er konsekvensen av at et fenomen er 

tilstede eller mangler?” (hvis du syns det er vanskelig kan du lage en problemstilling ved å gjøre 

om oppgaveteksten til spørsmål). Nå har du oppnådd å gi et fokus til oppgaven din, som også skal 

fungere som ramme for hva du skal ha med eller ikke. En avgrensning betyr at du ofte må velge 

bort en del opplysninger, eller mulige argumenter du kunne fulgt. En slik avgrensing burde 

skrives inn i oppgaven (helt konkret vises til) slik at du får sjansen til å peke mot all den 

kunnskapen du har som går utover oppgavebesvarelsen, og som du velger å utelate fordi det for 

eksempel ikke ligger innenfor din tolkning av oppgaveteksten, eller ikke ligger innenfor rammene 

av en tre timers eksamen å dekke hele bredden av det oppgitte temaet.  

 

Redegjør for de sentrale begrepene i oppgaveteksten, særlig om de har flere sider eller kan tolkes 

på flere måter. Det å drøfte begreper sier noe om hvordan man tenker seg at fenomenet man 

studerer er konstruert og fungerer samtidig som det gir føringer på hvordan fenomenet kan 

studeres. Av og til vil problemer med definisjonen av et begrep være selve oppgaven, for 

eksempel ”Hva er stress?”. Problemstillinger, avgrensning og begrepsdrøfting kommer ofte på 

slutten av innledningen. Hvor omfattende denne delen skal være avhenger av type oppgaver. 

 

Mesteparten av oppgaven skal ta for seg hvordan man innenfor psykologien har studert 

fenomenet og hva funnene er. Noen kaller disse avsnittene for Teori og empiri. Her er det veldig 

viktig at alt stoff du tar med fra pensum (og utenfor pensum) er relevant i forhold til det 

fenomenet oppgaveteksten ber deg skrive om. Presisjonsnivået i dine beskrivelser av 

forskningsresultater avhenger selvfølgelig av hvor detaljert disse er beskrevet i pensum, så hvis 

det er en grundig beskrevet studie i pensum bør den også kunne gjengis noenlunde detaljert. Når 

det står ”empiri” i oppgaveteksten forutsettes det at man kan gi konkrete eksempler: Hvorfor 

gjorde man studien (Hypotese, problemstilling)?, Hvordan gjorde man studien (forsøkspersoner/-

dyr, design)?, Hva fant man?, og Hva var konklusjonen (hva betyr resultatene, hva mener andre 

forskere, er studien blitt replikert)?  Utsagn som er veldig diffuse som: ”Undersøkelser har vist at 

det er viktig med trygghet i barndommen for senere utvikling”, blir ikke vurdert som et eksempel 

på empiri.  

 

Les alle oppgaver som om det sto ”diskuter” i oppgaveteksten. Det at besvarelsen må være kort 

betyr ikke at man ikke kan ha en drøftende og analyserende framstilling av de fakta som er 

relevante. Her kan teorier, empiri og metoder settes opp mot hverandre med hensyn på fordeler 

og ulemper, og du kan komme med dine synspunkter, men tenk på: det er bedre og undre seg 

eller stille spørsmål enn å komme med bastante konklusjoner. Prøv å tenke på hvordan man har 

og hvem som har prøvd å beskrive, undersøke og forklare fenomenet. Du kan ta utgangspunkt i 

likheter og forskjeller i synet på det samme fenomenet, i ulike måter å studere det på og i ulike 

måter å forstå forskningsresultatene man har fått. Hvis du har mulighet for det er det fint hvis du 

gjør noen metodiske betraktninger. Beskriv og drøft bare forskningsmetoder som er relevante i 

forhold til den empirien du presenterer. Du kan for eksempel drøfte empiri ut ifra de generelle 

fordelene og ulempene som er knyttet til selve metoden som er brukt, eller til historiske endringer 

i metodebruken. Når du drøfter forskning som er gjort, prøv å tenke på operasjonalisering, 



validitet og reliabilitet. Den overordnede drøftingen/diskusjonen kan integreres i besvarelsen 

underveis eller presenteres i et eget avsnitt. Prøv å utvikle en ”kommenterende” stil (hvor for 

eksempel uklarheter blir kalt for uklarheter, og der noe kan tolkes på flere måter skriver man at 

det kan tolkes på flere måter).  

 

Oppgaven kan også ha et siste avsnitt merket: Avslutning, Konklusjon eller Oppsummering, 

ettersom hvordan formen på besvarelsen din er blitt. Dette avsnittet burde i så fall kort speile 

innledningen og planen for oppgaven (”jeg ville i denne oppgaven se nærmere på…..dette har jeg 

gjort ved å …). Dessuten fungerer det ofte bra å ende ut i en motsatt trakt (jmf. innledningen), 

hvor du utvider perspektivet ved å for eksempel vise til at begrepets betydning stadig utvides i et 

tverrfaglig og eklektisk forskningsfelt, eller at nye teknologiske fremskritt kanskje kan nærmere 

avklare denne debatten i psykologi et stykke frem i tid…. eller andre avrundinger som peker 

utover din egen besvarelse. Men ikke la avslutningen inneholde nye momenter du ikke fikk med 

ellers i oppgaven. La den oppsummere for sensor hva du har gjort, og sammen med innledningen 

danne en ramme for resten av besvarelsen. 

 

Til slutt noen generelle råd om oppgaveskriving:  

 Husk å svare på det oppgaven ber deg om å svare på 

 Bruk bøkenes indeks for å finne hvor i pensum oppgavens tema er dekket  

 Bruk overskrifter og avsnitt i besvarelsen, figurer er fint 

 Er du usikker på din oversettelse av et begrep, sett det engelske begrepet i parentes 

 Navn: Bruk navnet på de sentrale forskerne som får mye plass i pensum, de andre er ikke 

så nøye 

 Årstall: Du trenger ikke å gjengi årstall i teksten, tenk heller i perioder (når omtrent 

foregikk dette) og hva som kom først og sist innenfor et område. 

 Noen råd: 

o Ikke bruk ord og begreper du ikke selv skjønner 

o Ikke bli personlig (mora mi sier…) 

o Vær forsiktig med utropstegn!!!! 

o Unngå vitser (husker du den om Pavlov og hunden?) 

o Hvis du bruker kilder utenfor pensum, kan du gjøre oppmerksom på hvilke (særlig 

om du er usikker på hvor faglige de er) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


