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I sensorveiledningen beskrives hvordan temaene i oppgaveteksten er dekket i pensum. Dette 

betyr ikke at alle disse momentene må være med i en enkelt besvarelse. Det finnes også andre 

kilder, i og utenfor pensum som kan benyttes der det bidrar til å belyse oppgavens 

problemstillinger. Gode oppgaver hvor spørsmålene tolkes noe annerledes, bør kunne gis 

gode karakterer, forutsatt at det er rimelige tolkninger som kandidaten legger til grunn.  

 

Kandidatene skal besvare totalt 3 oppgaver på 3 timer. Oppgavene er både hentet fra 

oppgavelisten og er nye. 

 

Det er studenter som tar PSY2101 som et enkelt emne. Det betyr at de ikke har forkunnskaper 

fra PSY1000 (generell psykologi med psykologiens historie), PSY1010 (metode) eller 

PSY1101 (Sosialpsykologi og personlighetspsykologi). Derfor kan man ikke forlange at de 

skal ha med stoff fra for eksempel sosialpsykologi og metode i besvarelsen som går ut over 

det som er nevnt i helsepsykologipensum.  

 

Hvis en av de tre oppgavene ikke er besvart skal besvarelsen strykes. Hvis en oppgave er 

besvart, men står til stryk, må det gjøres en helhetsvurdering på hvorvidt besvarelsen skal 

strykes eller ikke avhengig av hvor gode de andre to besvarelsene er. Hvis det mangler noe av 

den konkrete informasjonen som det spørres om i oppgaveteksten vil det selvfølgelig påvirke 

karakteren men behøver ikke bety at besvarelsen skal strykes. Har kandidatene kunnskaper 

som går ut over pensum skal det belønnes.  
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Besvar tre– 3 – av følgende fire – 4 – oppgaver:  

 

1. Drøft samspillet mellom de psykologiske og fysiologiske aspektene av stress. 

 

Stress dekkes i kapittel 11 ”Stress” og 12 ”Stress and illness”. I begge kapitler 

fokuseres både på psykologiske og fysiologiske mekanismer. Innenfor ”the 

transactional model of stress” vises hvordan individuelle forskjeller i fortolkning og 

mestring av stressorer vil lede til ulik opplevelse og innvirkning av stress (dermed 

også ulik fysiologisk påvirkning). De fysiologiske aspektene handler om hvordan 

stress innvirker direkte på fysiologiske mekanismer samt relasjonen mellom 

individuelle fysiologiske reaksjoner og utvikling av sykdom. I forhold til både 

innvirkning og sykdomsutvikling vil det være relevant å trekke inn stressreaktivitet, 

hvordan man henter seg inn etter en stressreaksjon, total stressbelastning og 

motstandskraft. Et viktig poeng med denne oppgaven er å kunne drøfte samspillet 

mellom de individuelle og fysiologiske faktorene.  

 

 

2. Bruk Ajzens teori om den planlagte atferd (“the Theory of Planned Behavior”) 

for å forklare mekanismer som kan ligge under ungdoms bruk av kondom. 

 

Modellen er beskrevet i kap. 3 «Health beliefs, behaviour and behaviour change» og 

under overskriften «Social cognition models» nevnes Reasoned action og Planned 

behaviour (TRA, TPB). Prevensjonsbruk er dekket i kapitel 7 «Sex», sidene 161-174. 

Det er viktig i den sammenhengen å diskutere de forutsetningene som modellen hviler 

på, f.eks. at folk er målrettede aktører som handler rasjonelt på bakgrunn av kunnskap 

og holdninger for å unngå uønskede konsekvenser av seksuell samhandling. Et 

problem er imidlertid at folk både har emosjoner, og at rasjonalitet alltid vil være 

avhengig av den seksuelle konteksten. Problemene med slike modeller er bl.a. dekket 

på ss. 170-174.   

 

3. Drøft forholdet mellom psykologiske og miljømessige faktorer for økningen i 

prevalensen av fedme de siste tiårene. 

 

Stoff til denne oppgaven finner man fremst i artikkelen til Bleich,, Cutler, Murray & 

Adams: Why is the developed world obese?, samt i kapittel 15 “Obesity and coronary 

heart disease” . Med psykologiske faktorer menes tanker, følelser og atferd som 

fremmer utviklingen av fedme hos det enkelte individ, mens miljømessige faktorer vil 

være faktorer i individets omgivelser som f.eks. lettere tilgang på usunn mat (take-

away), porsjonsstørrelser, teknologiutvikling som minker fysisk aktivitet. I kapittel 5 

«Eating behaviour» og 6 ”Exercise” finnes også mye relevant stoff i forhold til 

psykologiske faktorer som bidrar til problematiske spisevaner og hemmer fysisk 

aktivitet og som dermed bidrar til utvikling av fedme. Trass i at fokus i kapitlet om 

fysisk aktivitet er på hva som kjennetegner de som er aktive, så vil man også 

automatisk få informasjon om hva som er typisk for inaktivitet. Et viktig poeng med 

denne oppgaven er å kunne drøfte samspillet mellom de individuelle faktorene og det 

miljøet individer befinner seg i.  

 

 



4. Drøft bruk av massemedia i helseopplysningskampanjer. Hvordan bør en 

kampanje tilrettelegges og utformes for å ha gjennomslagskraft, og hvilken effekt 

kan man forvente at en kampanje har? Bruk gjerne eksempler.  

 

Bakgrunnen for denne besvarelsen finnes i Kompendium i Helsekommunikasjon. 

Massemediakampanjer bør tilrettelegges etter to- eller flertrinnshypotesen (via 

opinionsledere). For gjennomslagskraft er det ofte en forutsetning at publikum er 

sterkt involvert og informasjonssøkende, og at de søker på en aktiv måte å bruke 

informasjonen til et bestemt formål eller til å tilfredsstille behov. Kampanjen bør 

kommunisere valg mellom handlingsalternativer, og går ut fra at mottagere av 

budskapet er rasjonelle aktører som velger optimale alternativer. Videre er senderen av 

budskapets ekspertise og troverdighet viktig, i tillegg til budskapets innhold, struktur 

og stil (utformet etter prinsippet om det todelte budskap, som tar hensyn til både 

markedsføring og helseopplysning), og hvilket medium budskapet formidles gjennom. 

Effekt av massemediakampanjer kan ha et langsiktig eller kortsiktig perspektiv. Å 

endre atferd er vanskelig. Effekt måles oftest i andel som har sett budskapet 

(oppmerksomhet), som har fått ny eller økt kunnskap som leder til kognitive prosesser 

(kunnskap), eller i forhold til endringer i forestillinger eller holdninger. I kompendier 

tas det eksempler fra AIDS kampanjer og tannhelsekampanjer. 


