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BOKMÅL 
 
 

 
Besvar 2, men bare 2 av følgende 4 oppgaver: 
 

1. Det heter seg at mennesket er kjennetegnet av å ha en fri vilje.  
Ta utgangspunkt i minst to ulike epoker i psykologiens historie og drøft i hvilken grad 
de forholder seg til menneskets frie vilje.  
 

2. Plasser William James i psykologiens historie og drøft i hvilken grad han viderefører 
tidligere psykologi, men også hvordan han legger grunnlaget for ettertidens           
psykologi.  
 

3. Plasser Kurt Lewin i psykologiens historie og drøft i hvilken grad han viderefører 
 tidligere psykologi, men også hvordan han legger grunnlaget for ettertidens  
psykologi. 
 

4. Redegjør for noen sentrale trekk ved utviklingen av norsk psykologi i det tjuende    
århundre, og drøft i hvilken grad de lar seg knytte til internasjonale strømninger.  
 

 
 
 
 

NYNORSK 
 
 
 
Svar på 2, men berre 2 av følgjande 4 oppgåver: 
 

1. Det heiter seg at mennesket er kjenneteikna av å ha ei fri vilje.  
Ta utgangspunkt i minst to ulike epokar i psykologien si historie og drøft i kva grad 
dei forhold seg til mennesket si frie vilje.  
 

2. Plasser William James i psykologien si historie og drøft i kva grad han vidareførar  
tidlegare psykologi, men også korleis han legg grunnlaget for psykologien i ettertida.  
 

3. Plasser Kurt Lewin i psykologien si historie og drøft i kva grad han vidareførar 
 tidlegare psykologi, men også korleis han legg grunnlaget for psykologien i ettertida. 
 

4. Gjer greie for nokre sentrale trekk ved utviklinga av norsk psykologi i det tjuande 
hundreåret, og drøft i kva grad dei kan knytast til internasjonale strøyimingar.  
 



  
  
  

  

 
  

Eksamensoppgaver i Psykologiens historie, PSY1010/PSYPRO4110. Våren 2015 
Besvar 2, men bare 2 av følgende 4 oppgaver: 

5. Det	heter	seg	at	mennesket	er	kjennetegnet	av	å	ha	en	fri	vilje.	Ta	utgangspunkt	i	minst	to	ulike	
epoker	i	psykologiens	historie	og	drøft	i	hvilken	grad	de	forholder	seg	til	menneskets	frie	vilje.		

6. Plasser	William	James	i	psykologiens	historie	og	drøft	i	hvilken	grad	han	viderefører	tidligere	
psykologi,	men	også	hvordan	han	legger	grunnlaget	for	ettertidens	psykologi.		

7. Plasser	Kurt	Lewin	i	psykologiens	historie	og	drøft	i	hvilken	grad	han	viderefører	tidligere	psy‐
kologi,	men	også	hvordan	han	legger	grunnlaget	for	ettertidens	psykologi.	

8. Redegjør	for	noen	sentrale	trekk	ved	utviklingen	av	norsk	psykologi	i	det	tjuende	århundre,	og	
drøft	i	hvilken	grad	de	lar	seg	knytte	til	internasjonale	strømninger.		

Sensorveiledning 
Lærebokas tittel: «En psykologihistorie» er en viktig premissetter for dette kurset. Det har vært 
presentert flere alternative linjer man kan følge i fremstillingen av psykologiens historie. Det betyr at 
studentene har vært invitert til å reflektere selv, gjøre seg opp egne meninger og å formulere egne 
perspektiver på psykologiens historie. Eksamensoppgavene som er gitt vil derfor først og fremst 
oppfordre til egen refleksjon gjennom de fire ulike temaer det er referert til. På denne bakgrunn er 
refleksjon overordnet detaljkunnskap, og detaljkunnskap blir viktig så lenge den er relevant for 
drøftingen. 

1. I	denne	oppgaven	står	det	åpent	hvilke	epoker	kandidaten	ønsker	å	fokusere	på.	Det	står	også	
åpent	hvordan	begrepet	«epoke»	blir	definert.	Man	kan	følge	århundrene,	mindre	tidsavsnitt	el‐
ler	epoker	for	dominerende	skoleretninger.	Det	er	først	og	fremst	den	grunnleggende	problems‐
tillingen	om	menneskets	frie	vilje	som	må	være	med.	Det	er	også	viktig	at	kandidaten	er	inne	på	
det	grunnleggende	paradokset	mellom	vitenskapelig	forutsigbarhet	og	menneskets	frie	valg.		

2. I	denne	oppgaven	kreves	det	at	man	vet	hvem	William	James	er,	hva	han	sto	for	og	hva	han	bidro	
med	til	utviklingen	av	psykologien.	I	tillegg	kreves	det	at	man	drøfter	hans	forhold	til	tysk	ekspe‐
rimentalpsykologi.	Det	er	et	stort	pluss	om	kandidaten	knytter	ham	til	den	amerikanske	pragma‐
tisme,	og	kan	redegjøre	for	hva	den	går	ut	på.	Dessuten	kreves	det	at	kandidaten	drøfter	på	hvil‐
ken	måte	James	danner	grunnlaget	for	amerikansk	psykologi	i	det	tjuende	århundre.		

3. I	denne	oppgaven	kreves	det	at	man	vet	hvem	Kurt	Lewin,	hva	han	sto	for	og	hvordan	han	bidro	
til	utviklingen	av	psykologien	i	det	tjuende	århundre.	I	tillegg	kreves	det	at	man	drøfter	hans	for‐
hold	til	gestaltpsykologien.	Dessuten	kreves	det	at	kandidaten	drøfter	på	hvilken	måte	Lewin	på‐
virket	psykologiens	videre	utvikling.		

4. Dette	er	en	svært	åpen	oppgave,	som	kun	forutsetter	at	man	nevner	noen	trekk	ved	norsk	psyko‐
logi,	og	at	man	setter	disse	i	sammenheng	med	internasjonal	psykologi.	Det	forventes	kanskje	at	
det	legges	mest	vekt	på	psykoanalysen	eller	behaviorismen,	men	her	kan	også	eksperimental‐
psykologi,	kognitiv	psykologi,	men	også	anvendte	områder	innen	psykologien	bli	trukket	inn.	Det	
er	et	stort	pluss	om	kandidaten	er	i	stand	til	å	trekke	inn	flere	retninger,	og	vise	til	en	utvikling.	

 
 

 

 

 


