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Besvar 2, men bare 2 av følgende 4 oppgaver: 
 
 

1. Redegjør for hvordan den frie viljen er blitt håndtert av noen utvalgte retninger i psykologiens 
historie.  
 

2. 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 
 

3. Psykologien står i dag frem som en vitenskap på linje med mange andre. Redegjør for noen hen-
delser i psykologiens historie som har gjort at vi i dag snakker om psykologien som en vitenskap. 
 

4. Redegjør for den kognitive revolusjonen og drøft på hvilken måte den har preget etterkrigsti-
dens psykologi. 

 
Sensorveiledning PSY1010/PSYPRO4110 
 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, mens detaljkunnskap blir viktig så lenge den er relevant for 
drøftingen. 

1. Dette er en åpen oppgave, som først og fremst vil ha frem kandidatens evne til å reflektere over 
hvordan spørsmålet om menneskets mer eller mindre frie vilje danner en rød tråd gjennom hele 
psykologiens historie. Den kan gjerne drøftes i lys av drift, intensjonalitet, frie valg eller hvilke 
former den måtte ha i de ulike skoleretningene. Det er et stort pluss dersom kandidaten er i 
stand til å redegjøre for hvilke problemer den frie vilje har skapt i forsøkene på å utvikle psyko-
logi til å bli en moderne vitenskap. 

2. Dette er en åpen oppgave som kun forutsetter at man nevner noen trekk ved norsk psykologi, og 
at man setter disse i sammenheng med internasjonal psykologi. Det forventes at man legger mest 
vekt på psykoanalysen eller behaviorismen, men her kan også eksperimentalpsykologi, kognitiv 
psykologi og ulike anvendte områder innen psykologien også bli trukket inn. Det er et stort pluss 
om kandidaten er i stand til å trekke inn flere retning, og å vise til en utvikling.  

3. Dette er en åpen oppgave. Det er imidlertid et krav at kandidaten (1) definerer vitenskapelighet 
på en fruktbar måte, og (2) redegjør for minst én historisk hendelse som ligger til grunn for det 
vi i dag omtaler som en vitenskapelig psykologi.  

4. Denne oppgaven forutsetter at kandidaten kan redegjøre for hva kognitiv psykologi er. Det som 
blir vel så viktig er at kandidaten er i stand til å vise hvordan kognitiv psykologi har påvirket ett 
eller flere av de fem basalområder i psykologien i etterkrigstiden.  Det er et stort pluss om kandi-
daten også kan si noe om de konsekvenser dette har gitt for etterkrigstidens oppfattelse av psy-
kologi. 

 


