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Studentene skal gjennom en fem dagers skriftlig hjemmeeksamen vise at de har tilegnet seg 

kunnskapsmål og generell kompetanse som presisert i oversikten over emnet på UiO sine 

websider https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC3203/ . 

Hjemmeeksamen består i å utforme et praktisk og relativt virkelighetsnært forebyggende 

tiltak rettet mot å påvirke helserelatert atferd. Studenten må på en reflektert og faglig god 

måte besvare alle punkter i oppgaveteksten, inkludert å bruke emnets teorier, modeller 

og/eller empiri tilpasset oppgaveteksten med tilhørende og tilstrekkelige referanser til 

forskningslitteratur som er relevant for emnet. Litteraturhenvisninger både i teksten og 

referanselisten skal følge standarden i American Psychological Association’s (APA) versjon 6. 

Besvarelsen må vise at studenten har evne til selvstendig faglig arbeid og reflektere at 

studenten har tilegnet seg og kan bruke pensum på en tilfredsstillende måte. 

 

Til punkt 1: Modellene bør beskrives på en måte som får fram hva som henger sammen med 

motivasjonsoppbygging, gjerne i form av bokser og piler som vist i Conner og Norman (2015) 

pensumboka. PMT kaller motivasjon for beskyttelsesmotivasjon som er en funksjon av trussel- og 

mestringsvurderinger. Fra side 72 i pensumboka beskrives komponentene i modellen både som figur 

og i tekst. En rekke studier på røyking dekkes fra side 77.  

SDT er en metateori som består av fire subteorier (cognitive evaluation theory, causality orientations 

theory, basic psychological needs theory og organismic integration theory) som søker å forklare 

menneskelig motivasjon. Hensikten med teorien er å forklare motivasjon og atferd basert på 

individuelle forskjeller i motivasjonell orientering, kontekstuell påvirkning på motivasjon og 

mellommenneskelig persepsjon. Sentralt er skillet mellom selvbestemte autonome indre former for 

motivasjon versus ikke-selvstyrte utenfra kontrollerte (kontekstuelle) former for motivasjon. Det er 

identifisert en liten-til-medium effekt på helseatferd av å fremme autonom støtte, og kun svak støtte 

til røykeslutt (Ng et al., 2012). Williams et al. (2006) fant statistisk sign. støtte for at autonomi-

støttende intervensjoner hadde god effekt på nikotinavhengige pasienter i et eksperimentelt design 

(side 130-131 i pensumboka). Foreløpig få studier, men lovende teori. 

SCT kaller motivasjon for «goals» som påvirkes av ulike typer outcome expectancies, self-efficacy og 

hemmende og fremmende socio-structural faktorer (s. 226-228). «Goals» fungerer som selv-

incentiver og guider helseatferd. Troen på å kunne overkomme barriærer (self efficacy) kan predikere 

røykeslutt-forsøk (Dijkstra og DeVries, 2000). Self-efficacy beliefs påvirker atferd indirekte gjennom å 

påvirke ens «goals». Mye empiri som kobler røyking med både outcome-expectancies og ulike typer 

self-efficacy (side 234-237), bl.a. resistance self-efficacy som viser til ens evne til å unngå fristelser 

(som røyk). 

 

Til punkt 2: Det sentrale er å få til en gjennomgang av intensjon-atferdsgapet som 

gjennomgås i flere pensumartikler og kapitler i Conner og Norman pensumboka. 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC3203/


Implementeringsintensjoner både for å takle hindringer og å lage «if-then» planer for selve 

gjennomføringen bør inkluderes. Hindringer som skal takle kan skyldes en lang rekke 

forhold, f.eks. distraksjoner, glemsel, kollisjon med gamle vaner, redsel eller dårlig 

planlegging (Schwarzer & Luszczynska, 2015). Særlig Conner og Higgins (2010) eksperiment 

side 337 i pensumboka om stor effekt av implementeringsintensjoner på røyking er relevant 

å framheve, det ble også gjennomgått på forelesning. Videre er optimal implementering 

(innlæring) av implementeringsintensjoner (if-then) grundig gjennomgått både i kap. 10, 

Hagger og Luszczynska sin 2014 artikkel på pensum og på forelesning. Personlig relevante 

«if-then» planer er blant de mest sentrale stikkordene, men det finnes en rekke anbefalinger 

som kan brukes i klasserom. HAPA må beskrives, og det forventes å få klart fram skillet 

mellom å bygge opp om intensjoner og hvordan HAPA forklarer hvordan intensjon-

atferdsgapet kan begrenses, bl.a. med å inkludere if-then planer både på gjennomføring og 

til å overkomme hindringer. Flere typer self-efficacy kan også trekkes inn (maintainance, 

recovery etc.) for å fortsette å unngå å begynne eller til å overkomme «røykesprekk». 

 

Til punkt 3: Selvregulering og røyking omhandles i Kraft (2014), særlig s. 121-124. Trening av 

selvregulering er omtalt flere steder i samme bok, spesielt s. 66-74. Prinsippene for å styrke 

ens selvreguleringsressurser kan godt benyttes på kreative måter i klassesitusjoner som 

kandidatene finner på selv, det viktige er at prinsippene forankres i litteraturen (Krafts bok). 

 

Punkt 4: Nudging kan spesielt kobles til en av pensumartiklene, Vlaev et al. (2016) som 

framhever at mye av vår helserelaterte atferd (som røyking) ikke er knyttet til incentiver og 

bevisste overveide handlinger og intensjoner (de skjer uten omtanke, det varme systemet). 

Nudging har hatt ulike definisjoner, en som framheves i Vlaevs artikkel er:  

Hollands et al. ( 2013 ) systematically review the evidence base for nudge (choice 

architecture) interventions and propose the following, more precise, operational definition of 

such interventions: “interventions that involve altering the properties or placement of objects 

or stimuli within micro-environments with the intention of changing health-related 

behaviour. Such interventions are implemented within the same micro-environment as that 

in which the target behaviour is performed, typically require minimal conscious engagement, 

can in principle influence the behaviour of many people simultaneously, and are not targeted 

or tailored to specific individuals.” 

Ulike muligheter for nudging i et røyketiltak på skoler finnes. Helt opplagte ting som å unngå 

å selge røyk på eller i umiddelbar nærhet til skolen er aktuelt, men eksplisitte beskrivelser av 

slike intervensjoner er vanskelige å finne i pensum, så oppfinnsomme selvlagde adekvate 

intervensjoner styrker besvarelsen. 

 

Til punkt 5: Både kort- og langsiktige målsettinger er relevante å evaluere. Kort sikt kan 

handle om uker, mens lang sikt bør trolig begrenses til innefor skoleåret (før de slutter i 10. 



klasse). Både motivasjonsoppbygging og atferdsmål bør evalueres. Bør også være en viss 

realisme i målet om andel røykere etter tiltaket er gjennomført, om det ikke skal være en 

urealistisk høy målsetting som offentliggjøres som en del av selve tiltaket. En viss refleksjon 

rundt målsettingen, gjerne basert på hva andre har oppnådd i sammenlignbare 

intervensjoner, er positivt. Målsettingen kan også settes relativt til røyking blant andre 

jevnaldrende. 

Motivasjon og røykeatferd kan analyseres fra data innhentet i minst to survey-

undersøkelser, en før og en etter intervensjonen fra alle elevene på de fem skolene. I tillegg 

bør det etableres en kontrollgruppe som intervensjonsgruppa kan sammenlignes med. 

Kontrollgruppa bør være sammenlignbar på alder, geografisk område, kjønn, skolestørrelse, 

hva slags røykeforebyggingsopplegg som evt. pågår der og andre forhold som kan ha 

betydning for tolkningen av om tiltaket har hatt effekt i intervensjonsgruppa (vise at det ikke 

bare er en trend i tiden (f.eks. et tv-program) som har endret røykeatferden samtidig som 

tiltaket ble gjennomført). Det blir ikke eksplisitt bedt om etiske betraktninger, men slike 

finnes implisitt i enhver intervensjon som skal påvirke og vil normalt styrke en besvarelse. 

Om en kontrollgruppe etableres kan både motivasjon og atferdsmål sammenlignes mellom 

gruppene og uttrykkes som liten, medium eller stor effekt, gjerne vist som Cohens d. 

Alternativt kan evalueringen nøye seg med å vise til prosentvise endringer i andel/antall 

røykere eller lignende. Det er en styrke å vise til en konkret måte å tallfeste effekten av 

tiltaket på. 

«Fidelity» og «adaptation» er sentralt for å vurdere kvaliteten på selve implementeringen og 

vil være en klar styrke å ta med, selv om dette ikke eksplisitt spørres etter i oppgaven. Dette 

ligger implisitt i spørsmålet om hvordan intervensjonen bør evalueres. Det finnes flere 

artikler på pensum som belyser implementeringskvaliteten (bl.a. Durlak (2016) og Durlak & 

DuPree, 2008). 

 

 

 


