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1. Norsk: Hvordan kan læringsprinsipper utnyttes i atferdsterapi? 
 English: how can principles of learning be utilized in behavior therapy? 

 
I kap. 18 blir fem ulike typer atferdsterapier beskrevet: eksponeringsterapi (ekstingsjon), 
systematisk desensitivisering (motbetinging), aversjonsterapi, operant 
betinging/atferdsmodifisering (positiv forsterkningsteknikker, terapeutisk bruk av straff og 
atferdsaktivering) og til sist modellæring og sosial ferdighetstrening. De spesifikke 
læringsprinsippene som danner grunnlag er beskrevet under hver type terapi, mens de 
generelle læringsprinsippene er grundig behandlet i kap. 7. Noen kandidater lurte på hva vi 
mente med læringsprinsipper og vil muligens ha for mye fokus på å beskrive selve 
gjennomføringen av terapiene, mens andre besvarelser vil preges av mye generell 
læringspsykologi og lite spesifikt om atferdsterapi. Begge deler av oppgaveteksten må 
besvares, men de trenger ikke å vektes likt. Studenter som viser forståelse for at 
utformingen av en terapi hviler på en teoretisk forståelse av årsakssammenhenger bør 
belønnes. 
 
2. Norsk:  Teorier om fargesyn 

English:  Theories of color perception 
 
Relevant er Holt-boken (3rd. ed.) s. 166-168. Kandidatene bør kunne gjøre rede for hvordan 
fotoreseptorene fungerer. Om man forveksler staver og tapper er ikke avgjørende. 
Kandidatene må kunne gjøre rede for de to teoriene om fargesyn (trichromatic og opponent 
process teorier). En skal ikke beskrive synssansens oppbygning i detalj, men en kort 
beskrivelse, kanskje med figur gir pluss. Det er også et pluss å skrive om mangelfull fargesyn 
(men ingen trekk når kandidaten ikke skriver om det). 
 
 
3. Norsk: Beskriv sosial-emosjonell utvikling hos voksne og eldre.  
 English: Describe social-emotional development in adults and in old age. 
 
Besvarelsen tar utgangspunkt i Holt-boken, (3rd ed., pp. 559-565). Det skulle nevnes 
overgang til voksenliv og deretter en diskusjon om stadiemodeller versus kritiske hendelser i 
voksenlivet. Etter Erik Erikson, som er en stadiemodell, er intimitet versus isolasjon 
utfordringen i den unge voksenliv (20-40 år); generativitet versus stagnasjon i midten (40-65 
år) og integritet versus fortvilelse i det sene voksenlivet (over 65). Mange kritiske hendelser 
skjer i sammenheng med «å elske og å jobbe», som Freud sa. Derfor bør ekteskap / familie 
diskuteres (f.eks., tilfredshet med ekteskap går ned de første årene; første barn endrer 
mønster for hvordan et par bruker sin tid; uenighet om tidsbruk og arbeidsfordeling 
hovedgrunn til mangel på tilfredshet) og også jobbkarriere, f.eks. stadiemodellen til Super 



som skiller«growth stage», «exploration stage», «establishing phase», «maintenance stage» 
og «decline stage». Det er en fordel å diskutere om midlife crisis eksisterer. Til slutt må livet 
etter pensjoneringen minst nevnes, og det er en fordel å diskutere «the Golden Years» og 
døden, f.eks. de ulike faser når man dør.  
Tillegg Høst 2015: Jeg har feilaktig svart til en student at man kan også inkludere adolesens. 
Dette 
 
 
4. Norsk:  Hvordan oppsto den ”nye” eksperimentalpsykologien på slutten av 1800-

 tallet?  
English:  How did the “new” experimental psychology emerge at the end of the 19th 
 century? 

 
Her er hele kapittel 4 i Teigen-boken relevant. Det kreves ikke et fullstendig sammendrag av 
kapittelet, men psykofysikk, Wundts første laboratoriet og hukommelsesstudien av 
Ebbingshaus skal være nevnt. Kandidater kan velge om de vil gi et bredd oversikt eller gå i 
dybden i et tema, som f.eks. psykofysikk eller tidlige hukommelsesstudier. 
 
 
 
5. Norsk: Gjør rede for teorier om helseatferd  

Engelsk: Discuss theories of health behavior 
 

Besvarelsen tar utgangspunkt i Holt-boken (3rd ed.), p. 703-704. Kandidaten må nevne og 
forklare kognitive teorier og stadieteorier. Den mest kjente kognitive teorien er teorien om 
planlagt atferd (theory of planned behavior) fra Ajzen (navnet er ikke viktig) som antar at 
atferd er predikert av intensjoner og intensjoner er predikert av holdninger, subjektive 
normer og persipert kontroll (som kunne også påvirke atferd direkte; men dette er ikke 
viktig å nevne). Den mest kjente stadieteorien er det transteoretiske modell 
(transtheoretical model) som skiller mellom seks stadier: prekontemplasjon, kontemplasjon, 
preparasjon, aksjon, opprettholdelse og avlutning (det kan brukes engelske uttrykk fra Holt-
boken). Det er ikke viktig å vite nøyaktig navn på stadier, men logikken skulle komme frem. 
Denne modellen antar at mennesker som vil forbedre sin helseatferd går gjennom disse 
stadier. Det bør nevnes at teoribaserte intervensjoner har ikke fått mye empirisk støtte. Det 
er begrenset nytte av intervensjoner basert på stadieteorier. Teorien om planlagt atferd kan 
forklare mye (41%; tall uviktig) av variansen i intensjoner men bare lite varians i atferd. 
 
 
 
 
6. Norsk:  Redegjør for Festingers teori om kognitiv dissonans. 

English:  Discuss the cognitive dissonance theory by Festinger. 
 
Besvarelsen tar utgangspunkt i Holt-boken (3rd ed.), p. 582-583. Det må beskrives prinsippet 
av kognitiv dissonans, at mennesker strever etter konsistens og at de skaper konsistens ved 
å endre holdninger når det er en spenning mellom holdninger og atferd. En klassisk studie 
(kunne også være en annen enn den beskrevet i Holt-boken) eller minst et eksempel på 



kognitiv dissonans må beskrives. Det er en fordel å se en større sammenheng, nemlig 
hvordan atferd påvirker holdninger, og et pluss er å nevne «self-perception»-teorien av Bem 
som alternativforklaring til kognitiv dissons-teorien. Det er ikke mye tekst om kognitiv 
dissonans i Holt-boken og svaret kan være relativt kort. 
 
 
 
7. Norsk: Hvilken rolle har studiet av dyr spilt i psykologiens historie? 
 English: Which role did the study of animals play the history of psychology? 
 
 
I denne oppgaven nevnes dyrestudier utført av psykologer som studerte læring og betinging, 
f.eks. Thorndikes problembur (puzzle boxes), Pavlovs klassisk betinging, Lashleys forsøk om 
hjernens funksjon i labyrintlæring, Tolmans labyrintforsøk og Skinners operant betinging; at 
psykologene inspirert av evolusjonspsykologien begynt å gjennomføre dyreforskning (p. 
136ff. i Teigens bok) og Köhlers forsøk av innsikt. 
Det er en fordel å nevne hvordan dyrepsykologiske funn kunne overføres til mennesker eller 
hvordan dyrepsykologien hjalp å teste ut grunnleggende teorier. 


