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1. Norsk: På hvilke måter har Darwins utviklingsteori påvirket psykologien? 

English: How did Darwin’s theory of evolution influence psychology? 
 
Dette er en omfattende oppgave som bl. a. kan besvares basert på kapittel 6 
(Evolusjonsteori og funksjonalisme) i historieboken. En (kort) redegjørelse av hva Darwins 
teori går ut på kan være på sin plass. Det er naturlig å nevne studiet av dyr, av barns 
utvikling, av individuelle forskjeller, og av tilpasning (interesse for instinkter og læring). Av 
historiske temaer er intelligenstestingen, funksjonalisme og i forlengelsen av den, også 
behavioristisk psykologi, aktuelle. Noen vil kanskje også nevne moderne 
evolusjonspsykologi. Studentene skulle i det hele tatt ikke mangle stoff, i en god oppgave 
bør flere sider ved Darwins innflytelse nevnes og hvilken sammenheng det er mellom 
Darwins ideer og noen av temaene nevnt ovenfor. 
 
 
2.  Norsk: Gi eksempler på ulike syn på mentale lidelser i psykologiens og psykiatriens 

historie 
 Engelsk: Give examples of different views of mental disorders in the history of 

psychology and psychiatry  
 
Dette er i prinsippet en svært vid oppgave, der kandidatene må gjøre et utvalg, slik at man 
får frem ulike angrepsvinkler til temaet. Vekten bør imidlertid ligge på nyere psykologi (dvs. 
utviklingen de siste 200 årene). Debatten om biologiske (medisinske) versus psykologiske 
årsaker til psykiske lidelser er sentral. En kan også diskutere fremveksten av ulike diagnoser. 
Stoff finnes først og fremst i kap. 5 i historieboka.  
 

 
3. Norsk: Hvordan kan man skape inntrykk av dybde i et bilde? 
 English: How can we create the impression of depth in a picture 
 
Besvarelsen må inneholde skillet mellom monokulare (monocular) og binokulare (binocular) 
dybdecues. Den viktigste informasjonen finnes i Holt-boken, 3. utgave, pp. 189ff. 
Monokulære dybdecues inneholder mønstre av lys og skygge, lineær perspektiv, 
interposisjon (objekter som er nærmere skjuler objekter som er fjernere), høyde i den 
horisontale planen (noe i avstand av 10 km er høyere enn noe i avstand av 2 km), tekstur 
som er mer finkornet når et objekt er nært, relativ størrelse (jo nærmere desto større) og 
bevegelsesparallakse (motion parallax) som sier oss at objekter med mer avstand beveger 
seg saktere. Binokulære (1) cues er binokulær disparitet (eller avvik; binocular disparity) som 
betegner faktumet at mennesker har to øyne som ser et objekt fra litt ulike ståsteder som 
må integreres sentralt; (2) konvergens (convergence) som er feedback fra øynemuskler. For 
eksempel, når vi ser noe fra nær avstand beveger seg øyne innover. Det gis tilleggspoeng når 



studenter skriver om studier om dybdepersepsjon med astronauter (p. 192) og optiske 
illusjoner som benytter seg av dybdecues (p. 194), bl.a. Ames-rommet (p. 192). 

 
 

4. Norsk: Intelligens: En evne eller flere? 
Engelsk: Intelligence: One ability – or several? 

 
Stoff kan hentes fra Holt et al. kap. 10 (”Intelligence”) Her venter vi en drøfting av 
hvordan intelligens blir definert av forskjellige teoretikere: intelligens som enhetlig vs 
sammensatt, og spørsmålet om hvor vidt dette begrepet skal være (spesifikke evner vs. 
g-faktoren, krystallisert vs. flytende intelligens, kognitiv prosessteori og emosjonell 
intelligens). Det er også relevant å forklare hvordan intelligens måles og at teoriene om 
en eller flere evner gjerne er et resultat av korrelasjonsanalyser (faktoranalyse) på 
deltester. Arv-miljø-diskusjon angående utvikling av intelligens faller utenfor 
oppgaveteksten.  

 
 
5. Norsk: Drøft positive og negative konsekvenser av å tilhøre en gruppe.  

English: Outline the positive and negative consequences of belonging to a group. 
 
Sosial påvirkning og atferd i grupper er dekket i sosialpsykologikapitlet i Holt-boken (Kap. 
14). Her kan kandidaten gå inn på noen få konsekvenser og diskutere de i dybden eller nevne 
mange. Noen relevante temaer er føyelighet, konformitet, lydighet, normdanning, sosial 
fasilitering og slapphet, gruppetenkning og –polarisering, samt deindividuering. Mange av 
disse fenomenene vil jo kunne ha både positive og negative konsekvenser for en gruppe. For 
eksempel er konformitet viktig for å kunne tilpasse seg andre mennesker og kunne 
samarbeide, samtidig som det kan uttrykkes som gruppepress. 
 
 
6. Norsk: Du vil lære katten din å hoppe gjennom en ring du holder opp. Først får katten 

en belønning i form av kjøtt når hun hopper; deretter når hun hopper mot 
ringen; til sist når hun hopper gjennom ringen. Etter at hun har lært seg å 
hoppe gjennom ringen, vil du at hun ikke lenger hopper gjennom ringen selv 
om du holder den opp. Gjør rede for prinsippene som anvendes her.  

English: You want to teach your cat to jump through a ring you are holding up. First, 
the cat receives a reward (a piece of meat) when she is jumping; thereafter 
when she is jumping towards the ring; lastly when she jumps through the ring. 
After she has learned how to jump through the ring, you want her to no 
longer jump through the ring even if you hold it up. Discuss the principles 
used here. 

 
 

Her bør kandidaten kjenne til operant betinging som er beskrevet i Holt-boken, p. 247-259. 
Det er viktig å nevne at her brukes først positiv forsterkning og så ekstinksjon (ingen 
belønning etter at katten hopper) av atferd eller straff. Det er en fordel å nevne etiske 
spørsmål med straff men gir ikke avslag når kandidaten gjør det ikke. Begrepene «shaping» 
(eller forming) og «chaining» (ingen etablert norsk begrep; kanskje sammenkjeding) bør 



nevnes og forklares med hensyn til læringen. Det gis tilleggspoeng når forsterkingsplaner 
(schedules of reinforcement) er nevnet. 
 
 
7. Norsk: Beskriv sosial-emosjonell utvikling hos voksne og eldre.  
 English: Describe social-emotional development in adults and in old age. 
 
Besvarelsen tar utgangspunkt i Holt-boken, 3. utgave, p. 559-566. Det skulle nevnes 
overgang til voksenliv og deretter en diskusjon om stadiemodeller versus kritiske hendelser i 
voksenlivet. Etter Erik Erikson, som er en stadiemodell, er intimitet versus isolasjon 
utfordringen i den unge voksenliv (20-40 år); generativitet versus stagnasjon i midten (40-65 
år) og integritet versus fortvilelse i det sene voksenlivet (over 65). Mange kritiske hendelser 
skjer i sammenheng med «å elske og å jobbe», som Freud sa. Derfor bør ekteskap / familie 
diskuteres (f.eks., tilfredshet med ekteskap går ned de første årene; første barn endrer 
mønster for hvordan et par bruker sin tid; uenighet om tidsbruk og arbeidsfordeling 
hovedgrunn til mangel på tilfredshet) og også jobbkarriere, f.eks. stadiemodellen til Super 
som skiller«growth stage», «exploration stage», «establishing phase», «maintenance stage» 
og «decline stage». Det er en fordel å diskutere om midlife crisis eksisterer. Til slutt må livet 
etter pensjoneringen minst nevnes, og det er en fordel å diskutere «the Golden Years» og 
døden, f.eks. de ulike faser når man dør. 
 


