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Bokmål 

Besvar 6 av 10 spørsmål 

 

1. Skinners bidrag til psykologien. 

2. Lateralisering. Hvordan kan vi vite at høyre og venstre hjernehalvdel har ulike kognitive 

funksjoner? 

3. Intelligens: En evne eller flere? 

4. Hva får noen mennesker til å spise for mye? 

5. Redegjør for posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD).. 

6. Drøft noen årsaker til at vi kan feilbedømme andre mennesker.  

7. Språkutvikling hos barn. 

8. Gestaltpsykologiens bidrag til studiet av persepsjon og tenkning. 

9. Gjør rede for hensikten med diagnoser av abnormalpsykologiske tilstander. Drøft også 

problemer forbundet med slik diagnostikk. 

10. Hva er forskjellen på ”førvitenskapelig” og ”vitenskapelig” psykologi? 

 

Nynorsk 

Svar på 6 av 10 spørsmål 

 

   1.   Skinners bidrag til psykologien. 

   2.    Lateralisering. Korleis kan vi vite at høgre og venstre hjernehalvdel har ulike     

 kognitive funksjonar? 

3.   Intelligens: Ei evne eller fleire? 

4.   Kva får nokre menneske til å ete for mykje? 

5.   Gjer greie for posttraumatisk stressforstyrring (PTSD). 

6.   Drøft nokre årsaker til at vi kan feilvurdere andre menneske.  

7.   Språkutvikling hos barn. 

8.   Gestaltpsykologiens bidrag til studiet av persepsjon og tenking. 

9.   Gjer greie for meininga med diagnosar av abnormalpsykologiske tilstandar. Drøft også 

 problem knytt til slik diagnostikk. 

10.  Kva er skilnaden på ”førvitskapeleg” og ”vitskapeleg” psykologi? 

   

 

 

 

 



English 

Answer six out of ten questions 

 

1. Skinner’s contributions to psychology. 

2. Lateralization. How can we know that the right and the left brain hemisphere have 

different cognitive functions? 

3. Intelligence: One ability or several?  

4. What makes some people eat too much? 

5. Give an account of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). 

6. Discuss some causes for misjudging other people.  

7. Language development in children. 

8. The contributions of Gestalt psychology to the study of perception and thinking. 

9. What is the purpose of diagnosing abnormal psychological conditions? Also discuss 

problems associated with diagnostics in this area. 

10. What is the difference between ”pre-scientific” and ”scientific” psychology? 


