
Eksamen vår 2014: Anvendt sosialpsykologi, PSYC3203 

Bakgrunn: Det har kommet fram spennende forskning de siste årene som framhever betydningen av 

viljestyrke når en skal endre og kontrollere ens helserelaterte atferd. En mulig tolkning av måten viljestyrke 

virker, har vært å sammenligne den med en muskel, den kan trenes opp som en muskel og den blir utslitt 

av bruk på samme måte som en muskel. Som sosialpsykolog kjenner du til at målsettingen for en som 

ønsker å bedre sin helsearferd kan bli å få til atferdsendring og atferdskontroll ved å unngå å bruke for mye 

viljestyrke gjennom å få dannet og aktivert implementeringsintensjoner. På den måten vil personen kunne 

utvikle mer automatiserte handlingsmønstre som krever mindre bruk av viljestyrke og derfor har større 

muligheter for å føre til en mer varig atferdendring eller atferdskontroll. 

1. Vis hvordan denne sammenhengen mellom viljestyrke, implementeringsintensjoner og vaner kan 

overføres fra et slikt individnivå som er beskrevet ovenfor til å benyttes under utvikling, implementering og 

evaluering av et tiltak (intervensjon/kampanje) på ungdomsskole-nivå blant vanlige elever. Målet med 

tiltaket er å begrense fedmeutviklinga (gjennom både å slanke overvektige og begrense antall nye tilfeller) 

som blir et stadig større problem blant ungdom i Norge. 

2: Presiser hvilken atferd som skal påvirkes eller hvilket mål intervensjonen skal oppnå og begrunn valget.  

3. Hvem anbefaler du bør få ansvaret for implementeringen av tiltaket, og hvordan kan 

implementeringskvaliteten ivaretas? Begrunn også valget av en eller flere målgrupper (f.eks. elever, 

venner, foreldre) for tiltaket. 

4. Sett implementeringsintensjoner i sammenheng med andre komponenter innenfor en sosialkognitive 

modell og beskriv hvilke atferdspredktorer den faglig ansvarlige sosialpsykologen bør inkludere i denne 

fedmereduserende kampanjen.  

5. Bruk PATH-modellen til å skissere framgangsmåten for å komme fram til en problemdefinisjon og 

praktisk gjennomføring av tiltaket du foreslår brukt i ungdomskolen. Vær konkret slik at fagfolkene (skriv 

for psykologene der) hos de bevilgende myndighetene kan forstå tankegangen du beskriver og bli 

overbevist om at du skisserer en faglig forsvarlig og gjennomførbar plan. 

6. Hva vil være en realistisk målsetting for tiltaket/kampanjen? Du må balansere følgende to hensyn; 1) du 

ønsker å reklamere for størst mulig fedmereduserende effekter fordi du vil selge opplegget inn til 

bevilgende myndigheter slik at du kan få penger til å faktisk gjennomføre dette, og 2) samtidig ønsker du 

ikke å overdrive de realistiske forventningene siden opplegget da nesten helt sikkert vil bli evaluert som 

mislykket. 

7. Hvordan bør kampanjen evalueres? Hva er kriteriet for at den lykkes? 

aDere står fritt til å skifte atferdsfokus fra A) fedmereduksjon/forebygging til enten:  

B) alkoholreduksjon/forebygging blant ungdomsskoleelevene eller til alternativ  

C) røykereduksjon/forebygging blant ungdomsskoleelevene,  

men velg kun EN av disse tre atferdene (A,B eller C). 

------------------------------------------------- 

Krav til besvarelsen (sidetall, referanser, innlevering, etc.) er omtalt i studieplanen, ”Tid og sted for 

eksamen/vurdering (PSYC3203 –vår 2014)”. Skriv antall ord i hovedteksten på førstesiden (minus forside, 

referanser, etc.) 


