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PSY1000 / PSY1000P / PSYC1200 - Innføring i 

generell psykologi 

Vår/Spring 2016 

Skoleeksamen/Written School Exam 

Mandag/Måndag/Monday 30. mai/May, 09:00 (6 t/hrs). 

 

 

 

BOKMÅL 
 

Du skal svare på seks – 6 – av følgende sju – 7 – spørsmål. 

1. Hva er en korrelasjonskoeffisient og hva kan den fortelle oss? 

2. Finnes det universelle emosjoner? 

3. Gjør rede for teorier om helseatferd  

4. 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. 

5. Gestaltpsykologiens bidrag til studiet av persepsjon og tenkning. 

6. Hva menes med ’den kognitive revolusjon’ i psykologien? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Side 2 av 2 
 

NYNORSK 
 

Du skal svare på seks – 6 – av følgjande sju – 7 – spørsmål. 

1. Kva er ein korrelasjonskoeffisient, og kva kan han fortelje oss? 

2. Finst det universelle emosjonar? 

3. Gjer greie for teoriar om helseåtferd  

4. I ein studie fekk forsøkspersonar ei skildring av ein person (Linda) som var framstilt som 31 

år gamal, einsleg, frittalande og veldig klok. Ho har hovudfag i filosofi. Som student var ho 

særleg oppteken av diskriminering og sosial rettferd, og ho deltok i demonstrasjonar mot 

atomvåpen.  

Deretter måtte forsøkspersonar rangere ulike hypotesar, mellom anna (1) om Linda er aktiv 

i den feministiske rørsla, (2) om ho er bankfunksjonær og (3) om ho er aktiv i den 

feministiske rørsla og er bankfunksjonær. 

Gjer greie for utfallet av denne studien, og korleis han seier noko om menneskeleg tenking. 

5. Gestaltpsykologien sitt bidrag til studiet av persepsjon og tenking. 

6. Kva meiner vi med ’den kognitive revolusjon’ i psykologien? 

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

 

 

ENGLISH 
 

A total of six – 6 – of the following seven – 7 – questions must be answered.  

1. What is a correlation coefficient and how can it be interpreted? 

2. Do universal emotions exist? 

3. Discuss theories of health behavior 

4. 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. The contribution of Gestalt psychology to the study of perception and thought. 

6. What is the meaning of “the cognitive revolution” in psychology? 

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

 


