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PSY2301 – Bedømmings og beslutningspsykologi 

Sensorveiledning, utsatt eksamen 14.1.21 
 

Kandidatene skal besvare totalt 3 av 4 oppgaver på 4 timer (de får en time lengre i år pga. 

koronasituasjonen). Oppgavene er hentet fra en liste med 62 spørsmål. Disse spørsmålene 

er formulert for studentene i etterkant av kursets forelesninger, og altså kjent for dem før 

eksamen. Det gjør at vi selvfølgelig stiller større krav til studentenes besvarelser enn 

dersom oppgavene de kunne få på eksamen ikke hadde vært kjent for dem på forhånd. 

Men, fordi det er en hjemmeeksamen og de har tilgang til pensum/internett/notater, så fikk 

de tidlig i semesteret vite at oppgavetekstene kunne være litt annerledes enn de på listen.  

Hvis ikke (minst) tre oppgaver er besvart, så skal besvarelsen strykes. Hvis en oppgave er 

besvart, men står til stryk, så må det gjøres en helhetsvurdering på hvorvidt besvarelsen 

skal strykes eller ikke, avhengig av hvor gode de to andre besvarelsene er. Oppgavene skal 

vektes likt. 

Det forventes at oppgavene besvares på grunnlag av kursets pensum og kursets 

forelesninger. Viser kandidatene kunnskaper som går ut over pensum, skal dette belønnes. 

Oppgavene vil karaktersettes ut fra i hvilken grad relevante momenter (spesifisert 

nedenfor) inngår i besvarelsen, men også ut fra fremstillingen, dvs. med hvilken forståelse 

stoffet er skrevet ut. I karaktersettingen skal sensor ta hensyn til Psykologisk institutts 

generelle krav til de ulike karakterene, slik disse er formulert her:  

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/sv-psi-

201104.pdf  

 

Angående bruk av kilder: Studentene har fått følgende beskjed: I psykologi bruker man 

(vanligvis) de såkalte APA-reglene, se f.eks. denne lenken: https://innsida.ntnu.no/wiki/-

/wiki/Norsk/Bruke+referansestilen+APA (Lenker til en ekstern side.) MEN eksamen i 

PSY2301 er «egentlig» en skoleeksamen der studentene sitter hjemme og får en time 

ekstra fordi det er en spesiell situasjon. Fordi det ikke er en «lang» hjemmeeksamen, vil 

det ikke være krav om APA-kildehenvisning ut over hva vi kan forvente på en 

skoleeksamen. Altså, det er helt vanlig at studenter på skoleeksamen nevner navn på 

forskere som har gjennomført studien/kommet med en teori, og henviser til 

forelesningsnotater og pensum. Men, det er ikke krav om APA-format, og man blir ikke 

nødvendigvis trukket for ikke å ha med navnene på alle forskerne som gjennomførte 

studiene man beskriver, dersom man ikke husker dette. Det er mye viktigere at dere 

gjengir studiene riktig og at studiene er relevante for eksamensoppgaven. Men vi anbefaler 

at dere får med dere de viktigste navnene og kildene, som også er litt enklere nå som dere 

sitter hjemme. De av dere som har hatt PSY1050 vil jo ha god kjennskap til APA, og 

dersom dere synes det er enkelt og greit å ha med noen kilder i APA-format, så er det 

selvfølgelig helt ok. Men det er ikke viktig å sette seg inn i dette til PSY2301-eksamen. 

Flere har spurt om hvordan dere skal sitere forelesningsnotater: Hvis dere bruker for 

eksempel Simons definisjon fra fredagens PowerPoint i (hjemme)eksamensoppgaven, så 

må dere få fram hvor dere har den fra. Dere har den (mest sannsynlig) ikke fra Simons 

(1992) artikkel, men fra Geirs PSY2301-forelesninger 9 og 11. Her er to eksempler på 

hvordan dere kan sitere Simon fra fredagens PowerPoint: 

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/sv-psi-201104.pdf
https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/sv-psi-201104.pdf
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bruke+referansestilen+APA
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bruke+referansestilen+APA
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«RPD-modellen er i god overensstemmelse med Simons forståelse av 

ekspertintuisjon: 

"Situasjonen gir ett tegn. Tegnet gir eksperten tilgang til informasjon  

lagret i hukommelsen, og denne informasjonen gir svaret. Intuisjon er 

gjenkjenning, verken mer eller mindre." (Simon, 1992) (jf. forelesning 9; 16.10)» 

eller… 

«RPD-modellen er i god overensstemmelse med Simons (1992) forståelse  

av ekspertintuisjon, som (ifølge PSY2301-forelesning 11) er: 

"Situasjonen gir ett tegn. Tegnet gir eksperten tilgang til informasjon  

lagret i hukommelsen, og denne informasjonen gir svaret. Intuisjon er 

gjenkjenning, verken mer eller mindre." (Simon, 1992) (jf. forelesning 9; 16.10)» 

 

STOFF SOM BØR INNGÅ I BESVARELSENE 

 

1. Redegjør for forankringseffekter. 

 

Sensorveiledning: 

Forankring handler om at bedømmelser påvirkes av (irrelevante) utgangsverdier, slik at 

svaret assimileres til en tidligere vurdert standard. Tversky & Kahnemans eksperiment 

med prosentandelen av Afrikanske land i FN, hvor svarene til deltakerne ble trukket mot et 

høyt eller lavt anker fra et ”lykkehjul”, er det klassiske eksempelet, men det ble også nevnt 

på forelesning at man har funnet forankringseffekter i mange ulike domener, også innen 

mer virkelighetsnære kontekster (straffeutmålinger, vurdering av pris på eiendommer etc.). 

Det ble også forklart at en god del andre effekter kan sees i lys av forankring, slik som 

falsk konsensus (forankring på seg selv), overoptimisme (forankring på idealverdi), status 

quo bias (forankring på dagens situasjon). 

 

Man kan skille mellom to typer ankere: egengenererte anker (hvor lang er 

drektighetsperioden til en elefant -> antatt selvgenerert anker er 9 mnd) og ”eksterne” 

ankere (ref. T & K’s lykkehjul). Disse to typene ankere forklares med ulike mekanismer: 

Mens effekten av ”eksterne” anker forklares med at ankeret gjør informasjon selektivt 

tilgjengelig (via bekreftelsestendensen, slik at vi innhenter informasjon som støtter at 

ankeret er en riktig verdi), så forklares effekten av egengenererte anker med manglende 

tilpasning (vi vet at ankeret er feil, men justerer ikke tilstrekkelig pga. manglende 

kunnskap, ”effort” eller motivasjon). Epley og Gilovichs studier som gir evidens for dette 

er gjennomgått på forelesning: En mye høyere prosentandel oppgir å ha brukt ”tilpasning” 

for selvgenererte enn for eksterne anker; og det å nikke på hodet vs. riste på hodet førte til 

henholdsvis mer og mindre justering fra et selvgenerert, men ikke fra et eksternt anker. 

 

Andre ting som kan være positivt å nevne: 

- at forankring ikke (lengre) sees på som en heuristikk, ettersom man her ikke bytter 

ut et vanskelig spørsmål med et lettere. 

 

- at effekten er svært robust og vanskelig å motvirke.   
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2. Hvor gode er folk til å bedømme fremtidige gleder og sorger (affektive 

prediksjoner), og hva kan være årsak til at de ofte bommer?   

 

Sensorveiledning: 

 

Det er viktig at man får fram den sentrale distinksjonen «predikert verdi» (Decision 

utility) vs. «erfart verdi» (Experience utility). 

Det bør videre framgå av besvarelsen de to hovedmåtene vi predikerer hvordan vi vil 

få det i framtidige (mulige) utfall: 

i) Vi husker hvordan vi opplevde det sist vi var i en lik/lignende 

situasjon(/utfall). 

 

ii) Vi forestiller oss hvordan den framtidige situasjonen (utfallet) vil være og 

hvordan vi vil føle oss i denne situasjonen. 
 

      Videre bør bl.a. følgende hukommelsesskjevheter framgå av besvarelsen: 

 

a) «Topp-slutt»-regelen, og hvordan den kan gi «affektiv prediksjon»-skjevheter 

(pga. duration neglect) 

 

b) at vi gjerne husker og baserer prediksjonen om «neste gang» på verste (eller beste) 

tilfellet av lignende tidligere erfaring.  

 

c) at vi har en tendens til å ”huske” at vi følte det vi tror vi må ha følt, dvs. hva våre 

”teorier” sier oss at vi må ha følt.  

 

Øvrige skjevheter i affektiv prediksjon som bør framgå av besvarelsen er bl.a: 

d) Vår sterke tendens til å overvurdere både intensiteten og varigheten av våre 

følelsesmessige reaksjoner på framtidige hendelser (impact bias), bl.a. fordi 

 

e) vi har en tendens til å neglisjere vår tilpasningsevne når vi predikerer (immune 

neglect). 

 

f) Konkrete eksempler (fra bok, forelesning) : LOTTO-vinnere, folk lamme etter 

ulykker  Folk tilpasser seg relativt kjapt «utgangssituasjonen» (treadmill effect) 

 

g) Fokalisme (focalism): tendensen til å (over)fokusere på én sentral hendelse, men 

neglisjere relevante kontekstuelle forhold. 

 

h) Tendensen til å tro at vi vil angre mer enn vi faktisk gjør. 
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3. Redegjør for studier som tyder på at kognitiv refleksjon gir bedre (normativt 

sett) bedømmelser/valg. Gi også eksempler på studier som viser at noen typer 

vurderinger/valg blir dårligere om man først blir bedt om å grunngi (verbalt) 

vurderingen/valget. Hvordan forklare funnene fra sistnevnte studier? 

 

Sensorveiledning: 

 

I besvarelsen bør det redegjøres for (noen av) de mange studiene relevante for denne 

oppgaven som er omtalt i pensum og/eller som ble gjennomgått på forelesning, bl.a.: 

. ’The First Instinct Fallacy” (Kruger, Wirtz & Miller, 2005) 

. De Neys (2006): Bl.a. at korrekte svar på Linda-problemet korrelerte med responstid  

refleksjon ledet til riktig svar.  

. Fredricks (2005) Cognitive Reflection Test (CRT): 

• CRT: Testpersoner gir ofte først galt ”intuitivt” svar og korrigerer til riktig, aldri 

motsatt  refleksjon leder til riktig svar. 

 

• CRT-resultatet korrelerer høyt med mange ulike former for god/”normativ” 

beslutningsatferd (JDM)  refleksjon leder til god JDM (jf. ovenfor). 

   

Generelt: Det bør fås fram at reflektive (”system2”-) vurderinger gjerne bidrar til å 

forbedre intuitive (”system1”-) vurderinger, men ikke alltid … 

a) Gi eksempler på studier som viser at noen typer bedømmelser/valg blir 

dårligere om man først blir bedt om å grunngi (verbalt) vurderingen/valget. 

 

Studier gjennomgått på forelesning som bør omtales i besvarelsen: 

. Hvilken plakat skal jeg kjøpe? (Wilson & Schooler, 1993) 

. Predikere varighet av parforhold (Wilson et al., 1989) 

. Predikere resultater i basketballkamper  (Halberstadt & Levine, 1999) 

. Gjenkjenne en gjerningsmann (Dodson et al., 1997) 

. Dijksterhuis et al.s studier 

 

b) Hvordan forklare funnene fra sistnevnte studier? 

 

Bør få fram i besvarelsen de to hovedgrunnene til at refleksjon kan gi dårligere resultat 

enn intuisjon som ble vektlagt på forelesning: 

1. Ubevisst genererte intuisjoner reflekterer gjerne alle tidligere erfaringer, og kan 

derfor gi bedre resultat. 

 

2. «Verbal overskygging»: Når man tar begrunnede valg har man en tendens til å 

legge vekt på faktorer som er lett tilgjengelige og lette å verbalisere, og for lite 

vekt på andre faktorer som kan være viktigere.» 
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4. Drøft individuelle forskjeller i risikotaking. 

 

Sensorveiledning: 
 

Forskjeller i personlighet – momenter som bør være med i besvarelsen: 

 

- Det bør fås fram hvordan de ulike trekkene i «femfaktor»-modellen for personlighet er 

assosiert med risikotaking, bl.a. at:  

.  ekstraversjon er assosiert med mer risikotaking i de fleste domener 

. åpenhet er positivt korrelert med risiko.  

. nevrotisisme, agreeableness, og conscientiousness derimot er negativt korrelert  

  med risikotaking. 

 

-  (det sterkt arvelige trekket) sensation seeking (som er en underfaktor av ekstraversjon) er 

høyt assosiert med risikotaking på ulike områder. 

 

- Evolusjon av personlighet: Bør også få fram i besvarelsen at ulike personlighetstrekk og 

variasjoner i dem kan sees som ulike strategier for å øke ”fitness”. Ekstraversjon kan for 

eksempel gi større suksess seksuelt, mer sosial støtte og tendens til mer utforskning av 

omgivelsene, men ekstraverte er også mer utsatte for risiko (ulykker, uhell, kriminalitet). 

Det finnes ikke et stabilt optimalt nivå for personlighetstrekk – kost og nytte varierer over 

tid avhengig av omgivelsene, og kan være ulike for ulike kjønn. 

- Også verdt å få med i besvarelsen at man ofte har funnet lave interkorrelasjoner mellom 

risikotaking i ulike domener, og at dette kan skyldes at risikopersepsjon varierer. Altså, at 

når man tar hensyn til folks risikopersepsjon, så er sammenhengen mellom en persons grad 

av risikotaking i ulike domener, sterkere. 

 

Kjønn og alder – noen momenter som bør være med: 

- Menn er mer risikosøkende enn kvinner, men denne forskjellen blir mindre med alder.  

- Alder fører gjerne til mindre risikotaking.  

- Menn bedømmer gjerne også risiko som lavere enn kvinner. Dette gjelder også for 

eksperter. 

-   Slovic et al. foreslår at risikopersepsjon kan være relatert til i hvilken grad folk er 

involvert i å skape, styre eller ha nytte av ulike teknologier og aktiviteter. Det er også vist 

eksperimentelt at å øke opplevelsen av makt fører til mer optimistiske risikovurderinger.  

- Det er biologiske forskjeller mellom menn og kvinner. Testosteron er involvert i 

risikotaking. Studier har feks. påvist høyere testosteron hos studenter med gründererfaring 

- Den evolusjonære forklaringen på disse forskjellene handler om forskjeller i seksuell 

konkurranse: Menn må bruke ”risikable” strategier i konkurranse med andre menn for å få 

tilgang til kvinner (som er kjønnet som «investere» mest i avkommet). 

- Menns høyere grad av risikotaking enn kvinners, kan ha både positive og negative 

effekter: Menn er mer involvert i vold og kriminalitet, men er også oftere involvert i 

heroisk atferd (å redde noen de ikke kjenner etc.). 

Litt på siden, men: Folk kan ta risiko for å redde andre, særlig når de er i 

slekt med dem. At folk tar risiko for å redde fremmede kan forklares evolusjonært 

med at mennesket har utviklet seg i små grupper, der det ikke var nødvendig å 

vurdere slektskap når folk var i fare fordi man var i slekt (mer eller mindre) 

uansett. Men folk er mer villige til å redde andre som likner på dem selv på ulike 

måter.  


