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1. Norsk:  Hva menes med kognitiv terapi? 
 English:  What is cognitive therapy? 
   
 
2. Norsk:  Teorier om fargesyn 

English:  Theories of color perception 
 
 
3. Norsk:  Gjør rede for betydningen av krysskulturelle studier i psykologien. 

Engelsk:  What is the significance of cross-cultural studies in psychology? 
 

 
4.  Norsk: I en studie fikk forsøkspersoner en beskrivelse av en person (Linda) som var 

fremstilt som 31 år gammel, enslig, frittalende og veldig klok. Hun har hovedfag i 
filosofi. Som student var hun særlig opptatt av diskriminering og sosial rettferdighet 
og hun deltok i demonstrasjoner mot atomvåpen.  
Deretter måtte forsøkspersoner rangere ulike hypoteser, blant annet (1) om Linda er 
aktiv i den feministiske bevegelsen, (2) om hun er bankfunksjonær og (3) om hun er 
aktiv i den feministiske bevegelsen og er bankfunksjonær. 
Gjør rede for utfallet av denne studien og hvordan den sier noe om menneskelig 
tenkning. 
 
English: In a study, participants got a description of a person (Linda) who was 
presented as 31 years old, Linda is 31 years old, single, outspoken, and very bright. 
She majored in philosophy. As a student, she was deeply concerned with issues of 
discrimination and social justice, and also participated in anti-nuclear 
demonstrations. Afterwards, the participants had to rank different hypotheses; 
among others (1) Linda is active in the feminist movement; (2) she is a bank teller; (3) 
she is a bank teller and active in the feminist movement. 
Explain the outcome of this study and how it tells us something about human 
thought. 
  

 
5. Norsk: Hva er William James kjent for? 

English: What is William James known for? 
 
6. Norsk: Hvordan oppsto den ”nye” eksperimentalpsykologien på slutten av 1800-tallet? 

English: How did the “new” experimental psychology emerge at the end of the 19th  
               century? 

 
 
7.  Norsk: Beskriv sosial-emosjonell utvikling hos voksne og eldre.  
 English: Describe social-emotional development in adults and in old age. 
 
 


