
       Bokmål 

Eksamen høst 2016, 10.-14. okt.: Anvendt sosialpsykologi, PSYC3203 

Intervensjon mot overvekt blant ungdom i første klasse på videregående 

Forskning har framhevet betydningen av selvregulering for å endre helseatferd. Viljestyrke har vært 

sammenlignet med en muskel, den kan trenes opp og kapasiteten er begrenset. I litteraturen har fokus 

ofte vært å benytte viljestyrke sammen med implementeringsintensjoner i intervensjoner. Målet er da for 

deltakerne å utvikle stadig mer automatiserte handlingsmønstre som derved krever gradvis mindre bruk av 

viljestyrke for å oppnå mer stabile atferdsendringer. Det langsiktige målet er å etablere nye vaner.  

Vis hvordan sammenhengen mellom viljestyrke, "cues", implementeringsintensjoner og vaner kan benyttes 

under utvikling og implementering av en intervensjon blant elever som begynner i første klasse på 

videregående for å begrense og helst snu den negative tendensen til at stadig flere unge i Norge blir stadig 

mer overvektige.  

Du skal ikke la kostnader ha begrensende betydning. Tiltak myndighetene tror på vil få tilført nok ressurser 

for gjennomføring. Begrens imidlertid intervensjonen til å implementeres i løpet av første skoleår inkludert 

evaluering på slutten av skoleåret. Oppgavens åtte punkter kan besvares i den rekkefølgen du ønsker. 

1. Definer problemet og beskriv hovedpunktene i intervensjonen. Definer målgruppe og 

tidsperspektiv. Vær konkret slik at fagfolkene (skriv for psykologer) hos de bevilgende 

myndighetene kan forstå det du beskriver og bli overbevist om at du skisserer et faglig og etisk 

forsvarlig tiltak som også er praktisk gjennomførbart. 

2. Sett implementeringsintensjoner i sammenheng med komponenter fra sosialkognitive modeller og 

beskriv hvilke sosialkognitive komponenter som er mest relevant for intervensjonen – og hvorfor 

akkurat disse komponentene er mest aktuelle.  

3. Hvilke tiltak vil du benytte for å øke ungdommenes motivasjon for atferdsendring? 

4. Kan deres selvreguleringsevne styrkes? – og hvor viktig er selvregulering for å redusere overvekt 

blant ungdom? 

5. Er overvekt i hovedsak knyttet til det varme eller kalde systemet som beskrives i pensum (Kraft)? 

Hvilke implikasjoner følger av svaret ditt for dette tiltaket? 

6. Hva sier empirien om hvordan en bør gå fram i intervensjonen du foreslår for å oppnå sterkest 

mulig mental kobling mellom «cues» og implementeringsintensjoner hos disse ungdommene. 

7. Hvem bør tildeles ansvaret for implementering av intervensjonen, og hvordan vil du sikre optimal 

"fidelity" (samsvar med prosedyren) under implementeringen av intervensjonen. 

8. Beskriv hvordan effektevalueringen av intervensjonen bør gjennomføres og suksesskriterier. 



Nynorsk 

Eksamen haust 2016, 10. -14. okt.: Anvendt sosialpsykologi, PSYC3203 

 Intervensjon mot overvekt blant ungdom i første klasse på vidaregåande 

Forsking har framheva betydinga av sjølvregulering for å endre helseåtferd. Viljestyrka har vore samanlikna 

med ein muskel, den kan trenast opp og kapasiteten er avgrensa. I litteraturen har fokus ofte vore å nytte 

viljestyrkje saman med implementeringsintensjonar i intervensjon. Målet er då for deltakarane å utvikle 

stadig meir automatiserte handlingsmønster som dermed krev gradvis mindre bruk av viljestyrkje for å nå 

meir stabile åtferdsendringar. Det langsiktige målet er å etablere nye vanar.  

Vis korleis samanhengen mellom viljestyrkje, «cues», implementeringsintensjonar og vanar kan nyttast 

under utvikling og implementering av ein intervensjon blant elevar som byrjar i første klasse på 

vidaregåande for å avgrense og helst snu den negative trenden til at stadig fleire unge i Noreg blir stadig 

meir overvektige.  

Du skal ikkje la kostnadar ha avgrensande avgjersle. Tiltak myndigheitene trur på vil få tilført nok ressursar 

for gjennomføringa. Avgrens likevel intervensjonen til å implementerast i løpet av første skuleår inkludert 

evaluering på slutten av skuleåret. Du kan svare på oppgåva sine punkt i den rekkjefølgja du ynskjer.  

1. Definer problemet og skildr hovudpunkta i intervensjonen. Definer målgruppe og tidsperspektiv. 

Ver konkret slik at fagfolka (skriv for psykologar) hos dei løyvande myndigheitene kan forstå det du 

skildrar og bli overtyda om at du skisserar eit fagleg og etisk forsvarleg tiltak som også kan 

gjennomførast i praksis. 

2. Sett implementeringsintensjonar i samanheng med komponentar frå sosialkognitive modellar og 

skildr kva sosialkognitive komponentar som er mest relevant for intervensjonen – og kvifor nettopp 

desse komponentane er mest aktuelle. 

3. Kva tiltak vil du nytte for å auke ungdommen sin motivasjon for åtferdsendring?  

4. Kan deira sjølvreguleringsevne styrkast? – og kor viktig er sjølvregulering for å redusere overvekt 

blant ungdom? 

5. Er overvekt i hovudsak knytt til det varme eller kalde systemet som skildrast i pensum (Kraft)? Kva 

implikasjonar følgjer av svaret ditt for dette tiltaket?  

6. Kva seier empirien om korleis ein bør gå fram i intervensjonen du føreslår for å oppnå sterkast 

mogleg mental kopling mellom «cues» og implementeringsintensjonar hos desse ungdommane?  

7. Kven bør tildelast ansvaret for implementering av intervensjonen, og korleis vil du sikre optimal 

«fidelity» (samsvar med prosedyren) under implementeringa av intervensjonen.  

8. Skildr korleis effektevaluering av intervensjonen bør gjennomførast og suksesskriterier.  

 


