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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 (og 5): 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. The prototype/willingness model (PWM) er utførlig beskrevet i kap. 6 i Conner og 

Norman-boka. Teorien postulerer at 1) holdninger, 2) subjektive normer og 3) prototyper er de 

viktigste komponentene som påvirker atferdsintensjoner (1 og 2) og atferds-villighet (behavioural 

willingness, 1, 2 og 3), som i denne sammenheng sees som personers motivasjon. PWM har en «dual-

process» tilnærming og retter fokus både mot planlagt atferd (kaldt systematisk reflektivt system) og 

mot impulsiv atferd (varmt heuristisk system) som nærmest automatisk utløses av stimuli (som 

tilgjengelig alkohol, mat). Helseatferd kan ses som delvis automatisk og ureflektert utløst av stimuli 

utenfor bevisst kontroll. Særlig risikofylt helseatferd (som eksempelvis promillekjøring) har blitt 

fokusert, men fokuset på det varme systemet som del av atferdsprediktorene bør kunne ses i 

sammenheng med punkt 5 om nudging – som også fokuserer på at stimuli-faktorer har stor 

betydning for om ulike atferder utføres eller ikke. Figur side 191 viser hele modellen og Tabell side 18 

i boka viser styrken på sammenhengene mellom diverse prediktorer og intensjoner, samt hvilke 

modeller de ulike prediktorene inngår i. 

 

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. Både self efficacy og outcome expectancy er vist empirisk å ha 

sammenheng med fysisk trening. Self-efficacy beliefs påvirker atferd indirekte gjennom å påvirke ens 

«goals». Mye empiri som kobler fysisk aktivitet med både outcome-expectancies og ulike typer self-

efficacy (bl.a. s. 232 og 237 i Conner & Norman). Intervensjonsstudier følger s. 240-243. Kapittelet 

konkluderer med at spesielt self-efficacy framtrer som en sterk proksimal prediktor for helseatferd (s. 

245). Utover disse to teorikapitlene i hovedboka som er helt sentrale å henvise til, har vi flere artikler 

på pensum som omhandler fysisk aktivitet, uten at disse strengt tatt ses som nødvendige for å kunne 

besvare denne delen av oppgaven. 

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


 

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. 

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). Det gjengis flere studier og relevant empiri 

side 333-335 i pensumboka om effekt av implementeringsintensjoner på fysisk aktivitet som 

er relevant å framheve. 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 for bruk i 

klasserom. HAPA må beskrives, og det forventes å få klart fram skillet mellom å bygge 

opp/utvikle  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 (action- og coping plans). Flere typer self-efficacy kan også trekkes inn 

(maintainance, recovery etc.) for å støtte opp om atferdsmålene (minst det anbefalte nivået 

av fysisk aktivitet). 

 

Til punkt 3: Selvregulering og fysisk aktivitet omhandles i Kraft (2014), særlig s. 134-136. 

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 

klassesituasjoner som kandidatene finner på selv, det viktige er at prinsippene forankres i 

litteraturen (Krafts bok). Fysisk aktivitet er også vist i seg selv å bedre eksekutivfunksjon og 

derved kunne øke ens selvreguleringsressurser (Kraft, s. 73, s. 94). 

 

Punkt 4 (og 6): Her er det særlig pensumartiklene til Quested, Ntoumanis, Thøgersen-

Ntoumani, Hagger og Hancox (2017), Durlak og Dupre (2008) og Durlak (2016) som er 

sentrale. I tillegg ble implementeringskvalitet gjennomgått på forelesning. Sentralt å vise til 

at fidelity kan måles på ulike måter, fra enkel opptelling av hvor stor del av programmet som 

er gjennomført, til langt mer detaljerte analyser av hvor nøyaktig intensjonen med 

programmet er fulgt i implementeringen. Adaptation bør få fram det tvetydige i at når 

intensjonen med programmet ivaretas, så kan tilpasninger bedre implementeringskvaliteten, 

men at tilpasninger som gjøres uten å ta hensyn til programmets målsetting vil kunne virke 

negativt på implementeringskvaliteten. Sikring av optimal fidelity og adaptation bør 

inkluderes i beskrivelsen av prosedyren for å gjennomføre intervensjonen, i tillegg til at 

begge aspekter bør være en del av fokus for evaluering av tiltaket (til punkt 6) 

 



Punkt 5: Nudging kan spesielt kobles til en av pensumartiklene, Vlaev et al. (2016) som 

framhever at mye av vår helserelaterte atferd 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 dulting (nudging) for å påvirke fysisk aktivitet på skoler finnes. Helt 

opplagte ting som å organisere skolegården på måter som fremmer fysisk aktivitet naturlig 

(treningsapparater, opptegning av paradis og andre spill osv.) er eksempler. Men eksplisitte 

beskrivelser av slike intervensjoner er vanskelige å finne i pensum, så oppfinnsomme 

selvlagde adekvate intervensjoner styrker besvarelsen. Det spørres ikke etter etiske 

vurderinger, men slike vil naturlig kunne styrke oppgaven. Nudging ble også gjennomgått på 

en miniforelesning. 

 

Til punkt 6: Både kort- og langsiktige målsettinger er relevante å evaluere. Kort sikt kan 

handle om uker, mens lang sikt kan handle om år. Både motivasjonsoppbygging og 

atferdsmål bør evalueres. Realistisk målsetting bør inkludere noe om hvor mye fysiske 

aktivitet som er målet i gjennomsnitt eller annen konkret målsetting (f.eks. andel av 15 

åringer som skal nå det anbefalte fysisk aktivitetsmålet). Det bør være en viss realisme i 

målet om endringer, om det ikke skal være en urealistisk høy målsetting som offentliggjøres 

som en bevisst del av selve intervensjonen. En viss refleksjon rundt målsettingen, gjerne 

basert på hva andre har oppnådd i sammenlignbare intervensjoner, er positivt. Målsettingen 

kan også settes relativt til nivået på fysisk aktivitet blant andre sammenlignbare grupper 

(f.eks. andre vestlige land eller andre aldersgrupper i Norge). 

Motivasjon og atferd kan analyseres fra data innhentet i minst to survey-undersøkelser, en 

før og en etter intervensjonen fra alle som inkluderes i intervensjonen. I tillegg bør det 

etableres en kontrollgruppe som intervensjonsgruppa kan sammenlignes med. 

Kontrollgruppa bør være sammenlignbar på demografiske forhold som f.eks. alder, 

geografisk område og kjønn. 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 målet med evalueringen være å vise til prosentvise endringer i andel/antall 



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

Det vil også være en styrke om det kan planlegges en mer objektiv måling av fysisk aktivitet 

utover rent subjektive selv-utfylte spørreskjema, f.eks. å måle kondisjon fysisk før og etter 

en intervensjon.  


