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Skriftlig skoleeksamen, fredag 18. oktober kl. 09:00 (3 timer).  

Sensur etter tre uker. 

Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen.  

 

 

BOKMÅL 

 

Besvar tre – 3 – av følgende fire – 4 – oppgaver:  

 

 

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

 

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. 

 

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

prevalensen av fedme de siste tiårene. 

 

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.  

 

 

 

NYNORSK 

 

Svar på tre – 3 – av følgjande fire – 4 – oppgåver: 

 

1. Drøft samspelet mellom dei psykologiske og fysiologiske aspekta av stress. 

 

2. Bruk Ajzens teori om den planlagde åtferd (“the Theory of Planned Behavior”) for å 

forklare mekanismar som kan liggje under ungdoms bruk av kondom. 

 

3. Drøft forholdet mellom psykologiske og miljømessige faktorar for økninga i 

prevalensen av fedme dei siste tiåra. 

 

4. Drøft bruk av massemedia i helseopplysningskampanjar. Korleis bør ein kampanje 

tilretteleggjast og utformast for å ha gjennomslagskraft, og kva for effekt kan ein 

forvente at ein kampanje har? Kom gjerne med døme.  

 

 

Lykke til! 
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ENGLISH 
 

Please answer three – 3 – of the following four – 4 – questions: 

 

 

1. Discuss the interaction between the psychological and the physiological aspects of stress. 

 

2. Apply Ajzen's “Theory of Planned Behavior" to explain the mechanisms that may underlie 

adolescents’ use of condoms. 

 

3. Discuss the relationship between psychological and environmental factors for the increase 

in the prevalence of obesity in recent decades. 

 

4. Discuss the use of mass media in health education campaigns. How should a campaign be 

planned and designed to have an impact, and what effect can a campaign be expected to have?  

Use specific examples. 

 

 

Good Luck! 

 


