
Eksamen høst 2019: Anvendt sosialpsykologi, PSYC3203 

Ungdom, kosthold og fysisk aktivitet 

Resultat frå helseundersøkinga i Nord-Trøndelag (Ung-HUNT 3) i 2006-2008 viser at samla sett har om lag 

ein av fire ungdomar overvekt eller fedme (HUNT forskningssenter, 2011): 25 prosent av gutane og 20 

prosent av jentene i ungdomsskulen er overvektige eller har fedme. 27 prosent av gutane og 25 prosent av 

jentene i vidaregåande er overvektige eller har fedme… Andelen unge med overvekt har auka dei siste 40 

åra og held fram med å auke. Det er ei urovekkjande utvikling. 

(https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/overvekt-og-fedme/) 

 

Aktivitetsnivået blant barn og unge har stort sett vært stabilt i perioden fra 2005 til 2018, og 

aktivitetsnivået blant ungdom er fremdeles lavt. Funnene i denne rapporten indikerer at samfunnets 

samlede innsats for å øke aktivitetsnivået og redusere fallet i fysisk aktivitet gjennom barne- og 

ungdomsårene ikke har vært tilstrekkelig. Det er bekymringsverdig at det fysiske aktivitetsnivået til 9 år 

gamle gutter ser ut til å være på vei ned. https://www.fhi.no/publ/2019/kartlegging-av-fysisk-aktivitet-

sedat-tid-og-fysisk-form-blant-barn-og-unge/  

 

Målet ditt i denne oppgaven er å beskrive en intervensjon som kan forbedre ungdoms kosthold og fysiske 

aktivitet her i landet. Intervensjon skal faglig forankres i anvendt sosialpsykologi. Du trenger ikke tenke på 

begrensede økonomiske og praktiske rammer til denne intervensjonen, alt som kan forsvares faglig vil 

ganske sikkert tildeles tilstrekkelige ressurser. Alle seks punktene skal besvares. 

1. Beskriv hvordan hver av theory of planned behavior (TPB), self-determination theory (SDT) og social 

cognitive theory (SCT) kan bidra som faglig grunnlag for å påvirke elevenes motivasjon i retning mot et sunt 

kosthold og til økt fysisk aktivitet. Underbygg beskrivelsen med forskningsbasert empiri. 

2. For å oppnå atferdsendring vil du også begrense det såkalte intensjon-atferdsgapet. Hvordan kan health 

action process approach (HAPA) bidra som teoretisk og empirisk grunnlag. Beskriv prosedyren som kan 

hjelpe ungdommene å få dannet personlig relevante implementeringsintensjoner som optimalt kan bidra 

til et sunt kosthold og økt fysisk aktivitet.  

3. Viljestyrte handlinger som å spise sunt og være fysisk aktiv kan kreve store selvreguleringsressurser. Er 

det noen måter å trene opp ungdoms selvreguleringskapasitet i forkant av eller underveis i tiltaket ditt? 

Om ja, hvordan kan dette gjøres rent praktisk? 

4. Er det realistisk å benytte digitale medier på internett eller mobil i noen del av intervensjonen din?  

5. Dulting (nudging) har vist seg effektivt for å påvirke folks helseatferd. Kan du se noen måte å benytte 

slike teknikker i denne intervensjonen din? 

6. Definer en realistisk målsetting for intervensjonen og beskriv hvordan den bør evalueres.  

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

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

eksamen/vurdering (PSYC3203 – høst 2019)”. Skriv antall (minst 3500 - maks 4000) ord i hovedteksten på 

førstesiden (minus forside, referanser, etc.) 
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