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Bokmål 

Besvar 6 av 10 spørsmål 

1. Gi en oversikt over ulike typer angstforstyrrelser  

2. Beskriv hørselsansen 

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. Assosiasjonsbegrepet i psykologiens historie 

8. Drøft utviklingen av barns og unges moralvurdering 

9. Hvilken rolle har studiet av dyr spilt i psykologiens historie  

10. Gi eksempler på noen etiske problemer som kan oppstå i psykologisk forskning 

 

Nynorsk 

Svar på 6 av 10 spørsmål 

      1.   Gje eit oversyn av ulike typar angstforstyrringar  

      2. Beskriv høyrselssansen 

      3. Kva faktorar kan påverke konformitet og lydnad? 

      4. Beskriv sosial-emosjonell utvikling hos vaksne og eldre 

     5. Kva blir meint med observasjonslæring? 

     6. Gjør greie for biologiske tilnærminger til behandling av psykiske lidingar 

     7. Omgrepet assosiasjon i psykologien si historie 

     8. Gjer greie for utviklinga av born og unge si moralvurdering 

     9. Kva rolle har studiet av dyr spela i psykologien si historie?  

   10. Gje eksempel på nokre etiske problem som kan oppstå i psykologisk forsking 
 

English 

Answer six out of ten questions 

1. Provide an overview of different types of anxiety disorders 

2. Describe the sense of hearing 

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. The concept of association in the history of psychology 

8. Discuss the development of moral judgment in childhood and youth 

9. Which role did the study of animals play the history of psychology?  

10. Give examples of some ethical problems that may emerge in psychological research 


