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1. Norsk: Hva menes med personlighetsforstyrrelser? 
English: Explain what is meant by personality disorders 

 
Studenten må kunne gi en generell definisjon av personlighetsforstyrrelse, og hvordan 
forstyrrelse skiller seg fra ”normal” personlighet. En kort definisjon av personlighet er helt på 
sin plass, også en kort diskusjon av normal versus abnormal. Deretter de to beskrevne 
forstyrrelsene, Antisosial og Borderline (ustabil) personlighetsforstyrrelse, beskrives, en av 
de kan vektlegges med mer detaljer. Pluss gis om de også kan nevne andre forstyrrelser fra 
ICD og/eller DSM. 
 
Fra en trøsterunde på tidligere eksamen: Det vanligste spørsmålet var om det var generelt 
om personlighetsforstyrrelser eller om de kunne skrive om noen spesifikke typer også (noen 
spurte også omvendt). Der svarte faglæreren stort sett at det var fint hvis de skrev om begge 
deler. 
 

 
2. Norsk: Hva er psykofysikk? 
 English: What is psychophysics? 
 
Psykofysikk handler om forholdet mellom fysiske egenskaper ved stimuli og hvordan de 
registreres av sansene, spesielt hvor sterk en stimulus må være for å oppfattes (absolutt 
terskel), og hvor mye som skal til for å merke en forskjell (forskjellsterskel, såvidt merkbare 
forskjeller). Det er rimelig med et visst historisk perspektiv (Webers lov, Fechner, se kap. 4 i 
historieboken), men også nyere stoff om stimulusdeteksjon (signaldeteksjonsteori) kan 
hentes fra kap. 5 (Sensation and Perception) i Holt-boken. Diskusjon av subliminal 
persepsjon og liknende faller utenfor oppgaveteksten. 
 

 
3. Norsk: Gjør rede for biologiske tilnærminger til behandling av psykiske lidelser. 
 
Oppgaven dekkes i kapittel 18 «Treatment of psychological disorders» side 804 – 811.  
Kandidaten skal nevne og forklare farmakologiske terapier mot psykose, angst og depresjon, 
samt bivirkninger og plasebo-effekter, særlig med antidepressiva; elektrosjokkbehandling 
(electroconvulsive therapy); psykokirurgi. De to sistnevnte behandlingsformer skal kritisk 
vurderes og en kort historie av begge to er en fordel. Det er også en fordel å nevne studier 
som sammenligner psykoterapi og farmakologiske terapiformer. 
 

 
4. Norsk: Hva er attribusjon og hva menes med ”den fundamentale attribusjonsfeilen”. 

 English: What is attribution and what does the term «fundamental attribution error” 
mean? 



 
I sosialpsykologikapitlet (kap. 14) står det om attribusjon på side 517-520. Attribusjon 
defineres som vurderinger om årsaker til vår egen og andres atferd og resultat av atferd. Her 
nevnes forholdet mellom situasjons- og personattribusjon (Heider) og modellen til Kelley 
beskrives mer grundig i teksten og med en figur. Stoff om den fundamentale 
attribusjonsfeilen er beskrevet under avsnittet om attribusjonsbias og defineres som at vi 
undervurderer betydningen av situasjonen og overvurderer rollen personfaktorer har i å 
forklare andres atferd. Selvtjenende attribusjoner i forhold til å forklare egen atferd er også 
nevnt. Dette blir etterfulgt av et lengre avsnitt om kulturelle forskjeller i attribusjon av både 
andres atferd (amerikanere har en større tendens til å gjøre personattribusjoner, mens 
indere i større grad gjør situasjonsattribusjoner), og egen atferd (der for eksempel asiatere 
gjør færre selvtjenende attribusjoner fordi enten at beskjedenhet har en høy sosial verdi 
eller at det egentlig handler om selvpresentasjon). Besvarelsen bør si noe generelt om 
attribusjon og ikke bare stoff om den fundamentale attribusjonsfeilen. 
 
 
5.  Norsk: Hovedtrekk ved neobehaviorismen. 

English: Main characteristics of neobehaviorism. 
 
Grunnlag for å besvare dette spørsmålet fins i Teigen-boken (2004, s. 204-215) og i 
Benjamin-boken (2007, s. 144-153). Besvarelsen må beskrive behaviorismen, og vise 
hvorledes neobehaviorismen utviklet seg fra den. De tre hovedaktører må nevnes: Tolman 
med sin kognitive læringsteori, Hull og hans atferdsystem eller «hypothetico-deductive 
behaviorism», samt Skinners eksperimentelle atferdsanalyse og den nært relaterte «radical 
behaviorism». Neobehavioristene var interessert i teori, og begynte å skille mellom ulike 
typer betinging. Særlig Tolmans og Hulls teorier inkluderte mellomliggende variabler som 
knyttet S til R. En god besvarelse bør beskrive «cognitive maps», samt det klassiske 
labyrinteksperimentet med rotter (Tolman), «drives» (Hull) og dessuten operant atferd med 
noen eksempler på eksperimenter med Skinner-boksen, som shaping og 
forsterkningsskjemaer (schedules of reinforcement; Skinner). Det er en fordel å nevne at 
neobehaviorismen startet sirka 1930 og at storhetstiden nok var over omkring 1960-1970. 
 
 
 
 
6. Norsk: Hva menes med ’selvaktualisering’? Hvorfor tror du at dette begrepet har blitt 

kritisert? 
 English: Wat does the term ‘self-actualization mean? Why do you think this concept 

has been criticized? 
 
Selvaktualisering er beskrevet i deler av kapittel 15 om Personlighet og kapittel 13 i 
historieboken (Teigen). Det de meste skrev i forrige eksamen var om Maslow’s 
motivasjonsheriarki. Derfor skulle sensoren fokusere på dette og kritikken mot denne 
teorien. Kjennetegn ved en selvaktualisert personlighet må beskrives. Kritikken fokuserer på 
at selvaktualisering ikke er et vitenskapelig begrep fordi det vanskelig lar seg definere uten 
sirkulære argumenter og at det bedre kan defineres som et filosofisk begrep. Det gis ekstra 
poeng hvis studenten skriver om: Rogers’ definisjon av selvet og relaterte konsepter som 



selvkonsistens og selvkongruens, hvordan integrering av selvbilder og opplevelser danner 
grunnlaget for selvaktualisering, og hvordan inkongruens og inkonsistens danner grunnlag 
for angst og disorganisering. Videre er behov for ubetinget aktelse (”positive regard”) viktig 
for å bli ”fullt fungerende mennesker”, altså å oppnå selvaktualisering. Plussmomenter i 
oppgaven kan være å påpeke de humanistiske og eksistensielle sidene av begrepet, kobling 
mot positiv psykologi, selvaktualisering som motpol mot mer patologifokuserte 
psykoanalytiske tankebaner, og godt begrunnet (!) kritikk av til dels irrelevante kriterier for 
hva som betraktes som vitenskapelige begreper. For mye ubegrunnede 
populær(u)vitenskapelige betraktninger ift selvutvikling bør dra ned, da det er viktig å skille 
mellom vitenskapelig og populærkulturell bruk av begrepet. 
 
7. Norsk: Beskriv hvordan barn tenker i det preoperasjonelle stadiet i følge Piagets 

stadieteori.   
English: Describe how children think in the pre-operational stage according to 
Piaget’s stage theory. 

 
Her bør kandidaten kjenne til noen av de klassiske demonstrasjonene av førskolebarnets 
problemer med volum- og mengdekonstans, egosentrisk og animistisk tenkning og evt. 
konkret moraloppfatning. Det er rimelig at dette settes opp i mot senere konkret og formell 
operasjonell tenkning, og at generelle trekk ved Piagets stadieteori nevnes og gjerne 
kritiseres, men en gjennomgang av alle stadiene er det ikke spørsmål om her. Stoff finnes 
både i historieboka – kap. 8 og i Holt-boken kap. 12 om utviklingspsykologi. 
 


