
Eksamen PSY1000 – PSYC1200 

Innføring i generell psykologi, vår 2010 
 

Skriftlig skoleeksamen, 19. mai kl. 09:00 (6 timer).  

Ingen hjelpemidler tillatt. 

 

Besvar seks – 6 – av følgende ti – 10 – oppgaver: 
 

 

 

1. Redegjør for teorier om fargesyn.  

 

2. Redegjør for Big Five (5-faktor)-modellen for personlighet.  

 

3. Drøft mulige årsaker til schizofreni.   

 

4. Hvilke funksjoner har emosjoner?  

 

5. Gjør rede for og drøft Piagets stadiemodell av kognitiv utvikling. 

 

6. Diskuter det generelle adaptasjonssyndromet som ble utviklet av Selye. 

7. Beskriv typiske faser i en problemløsningsprosess, og drøft ulike feil en 

problemløser kan gjøre. 

8. Hvordan oppstod gestaltpsykologien?  

9. Hva er psykofysikk? 

10. Redegjør for forsterkningsbegrepet i læringspsykologien. 

 

 

Lykke til. 



Eksamen PSY1000 – PSYC1200 

Innføring i generell psykologi, vår 2010 
 

Skriftleg skoleeksamen, 19. mai kl. 09:00 (6 timer).  

Ingen hjelpemiddel tillate. 

 

Svar på seks – 6 – av følgjande ti – 10 – oppgåver: 
 

 

 

1. Gjer reie for teoriar om fargesyn.  

 

2. Gjer reie for Big Five (5-faktor)-modellen for personlegdom.  

 

3. Drøft moglege årsaker til schizofreni.   

 

4. Kva funksjonar har emosjonar?  

 

5. Gjer reie for og drøft Piaget sin stadiemodell av kognitiv utvikling. 

 

6. Diskuter det generelle adaptasjonssyndromet som blei utvikla av Selye. 

7. Beskriv typiske fasar i ein problemløysingsprosess, og drøft ulike feil ein 

problemløysar kan gjere. 

8. Korleis oppstod gestaltpsykologien?  

9. Kva er psykofysikk? 

10. Gjer reie for forsterkingsomgrepet i læringspsykologien. 

 

 

Lykke til. 



Exam PSY1010 – PSYC1100  

Introduction to general psychology, Spring 2010 
 

Written examination paper, 19. May, 09:00 a.m. (6 hours).  

 

Please answer six –6 – of the following ten – 10 – questions: 

 

 

1. Describe theories of colour vision.  

2. Present the big five (five-factor) model of personality. 

3. Discuss possible causes of schizophrenia. 

4. Which functions do emotions serve?  

5. Please describe and discuss Piaget's stage model of cognitive 

development. 

6. Discuss the General Adaption Syndrome developed by Selye. 

7. Describe typical stages in the process of problem solving, and discuss 

various errors that the problem solver may perform.  

8. What was the origin of Gestalt psychology? 

9. What is Psychophysics? 

10. Discuss the concept of reinforcement in the psychology of learning. 

 

 

Good luck. 

 


