
Eksamen vår 2019: Anvendt sosialpsykologi, PSYC3203 

Bakgrunn: Målet er å begrense røyking blant 10-klasse ungdom. Du skal beskrive et forprosjekt som tester 

ut et faglig best mulig tiltak på fem ganske like ungdomsskoler i Akershus som alle har 4 parallelle 10-

klasser. Disse fem skolene er blitt framhevet av lokalpolitikere fordi de har uvanlig store andeler røykere, 

omtrent 20 % av guttene og 25 % av jentene i disse 10. klassene oppga nylig at de røykte sigaretter ukentlig 

eller oftere. Du har fått i oppdrag å vise hvordan røyking kan begrenses på disse skolene ved bruk av teori 

og empiri fra anvendt sosialpsykologi. Målet blir å beskrive en faglig forankret intervensjon som kan 

begrense røyking blant neste års 10. klassinger på disse fem skolene. Utviklingen i andel røykere ser nemlig 

ut til å fortsette på samme høye nivå basert på skoleundersøkelser av de som nå går i 9. klasse. Du trenger 

ikke tenke på begrensede økonomiske og praktiske rammer til dette forprosjektet, alt som kan forsvares 

faglig vil ganske sikkert bli dekket. 

1. Beskriv hvordan hver av protection motivation theory (PMT), self-determination theory (SDT) og social 

cognitive theory (SCT) kan bidra som faglig grunnlag for å påvirke elevenes motivasjon for å slutte eller til å 

la være å begynne å røyke sigaretter. Underbygg beskrivelsen med forskningsbasert empiri. 

2. Du vil også begrense det såkalte intensjon-atferdsgapet. Hvordan kan health action process approach 

(HAPA) bidra som teoretisk grunnlag for å begrense dette gapet. Beskriv prosedyren som kan hjelpe 

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

hindre dem i å begynne eller til å begrense røyking blant de som allerede har begynt?  

3. Viljestyrte handlinger som å slutte å røyke kan kreve svært store selvreguleringsressurser. Er det noen 

måter å trene opp 9. klassingenes selvreguleringskapasitet i forkant av tiltaket ditt? Om ja, hvordan kan 

dette gjøres rent praktisk? 

4. Nudging (dytte/påvirke noen i ønsket retning) har vist seg effektivt for å påvirke folks helseatferd. Kan 

du se noen måte å benytte slike teknikker i denne røykeintervensjonen din? 

5. Hva vil være en realistisk målsetting for intervensjonen og hvordan bør intervensjonen evalueres?  
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