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Psykologisk institutt                                                                                                                                        

Eksamen PSY1000/PSY1000P/PSYC1200  

Innføring i generell psykologi 

Høsten 2014 
Skriftlig skoleeksamen, tirsdag 12. desember. kl.09:00 (6 timer). 

Dato for sensur: 15. januar. 

Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen.  

BOKMÅL 

Svar på 6 av 10 oppgaver 

1. Hva menes med ’den kognitive revolusjon’ i psykologien? 
2. Hvordan kan man skape inntrykk av dybde i et bilde? 

3. Hvilke faktorer kan påvirke konformitet og lydighet? 

4. Beskriv sosial-emosjonell utvikling hos voksne og eldre.  

5. Hva menes med observasjonslæring?  

6. Gjør rede for biologiske tilnærminger til behandling av psykiske lidelser. 

7. Hva er forskjellen mellom et eksperiment og en test?  

8. Hvordan kan vi studere persepsjon og tenkning hos spedbarn? 

9. På hvilke måter har Darwins utviklingsteori påvirket psykologien? 

10. Gi en oversikt over ulike typer angstforstyrrelser. 

 

NYNORSK 

Svar på 6 av 10 oppgåver 

1. Kva meiner vi med ’den kognitive revolusjonen’ i psykologien? 
2. Korleis kan ein skape inntrykk av djupn i eit bilete? 

3. Kva faktorar kan påverke konformitet og lydnad? 

4. Beskriv sosial-emosjonell utvikling hjå vaksne og eldre.  

5. Kva meiner vi med observasjonslæring?  

6. Gjer greie for biologiske tilnærmingar til behandling av psykiske lidingar. 

7. Kva er forskjellen mellom eit eksperiment og ein test?  

8. Korleis kan vi studere persepsjon og tenkning hjå spedbarn? 

9. På kva måtar har Darwins utviklingsteori påverka psykologien? 

10. Gje ein oversikt over ulike typar angstforstyrringar. 

 
ENGLISH 

Answer six out of ten questions 

1. What is meant by 'cognitive revolution' in psychology? 
2. How can we create the impression of depth in a picture? 

3. Which factors influence conformity and obedience? 

4. Describe social-emotional development in adults and in old age. 

5. Explain observation learning. 

6. Discuss biological approaches to the treatment of psychological disorders. 

7. What is the difference between an experiment and a test? 

8. How can we study perception and thought in infants? 

9. How did Darwin’s theory of evolution influence psychology? 

10. Provide an overview of different types of anxiety disorders. 


