
PSYC1100 - Eksamensoppgaver 2017-2022

Samtlige eksamensoppgaver fra de siste 5 utgavene.
Alle har hatt formen “Svar på 3 av 4 oppgaver”.

Vår 2022

● Oppgave 1

Du har en gruppe på 60 personer som var på Utøya i 2011 og som sliter med
posttraumatisk stress (PTSD). Du ønsker å undersøke om kognitiv atferdsterapi eller
antidepressiva er symptomlindrende mot PTSD-symptomer eller ikke, eller om det er en
kombinasjon av terapi og medikamenter som er mest effektivt.

a. Hva slags design vil du benytte her, og hva er det som kjennetegner denne
typen design?

b. Hva er avhengig (e) og uavhengig (e) variabler i dette eksempelet?

c. Hva menes med hovedeffekt og interaksjonseffekt her?

d. Du finner en interaksjonseffekt mellom de to behandlingsformene. Forklar hva
det innebærer og lag gjerne figur og/eller tabell for å illustrere dette.

● Oppgave 2

Man sier ofte at utvalget (sample) representerer populasjonen.

a. Hva menes med utvalg og populasjon?

b. Hvilke fremgangsmåter kan man benytte for å trekke et utvalg?

c. Hvilke mål bør man rapportere for å beskrive et utvalg.

d. Måten man trekker et utvalg på kan ha betydning for generaliserbarheten av
resultatene. Forklar hvorfor.

● Oppgave 3

Å forstå logikken bak slutningsstistikk er viktig når man ønsker å trekke gode
konklusjoner.

a. Gjør rede for den generelle logikken som ligger til grunn for slutningsstatistikk.
Bruk gjerne begrepene populasjon, utvalg, tilfeldighet, standardfeil, nullhypotese,



alternativ hypotese og statistisk signifikans.

b. Hva menes med Type I- og Type II-feil? Hvordan er disse relatert til
hverandre?

c. Hva er forskjellen mellom standardavvik og standardfeil?

● Oppgave 4

En gruppe forskere finner en interessant sammenheng der 25 % av den norske
befolkningen opplever vårslapphet og økt tretthet når det går mot varmere og lysere
dager.

a. Beskriv forholdet mellom A: symptomer på slapphet og tretthet og B: lyse og
varme dager om korrelasjonen mellom disse to variablene var positiv, negativ og
kurvlineær.

b. En observert sammenheng mellom variabel A og variabel B kan skyldes
innvirkning fra en tredje variabel: Z. Forklar med eksempler på mulige
tredjevariabler som kan være årsaken bak sammenhengen mellom økt
tretthet/slapphet og varmere/lysere dager. Bruk gjerne ulike kausalmodeller når
du forklarer.

c. Det viser seg at sammenhengen skyldes ren tilfeldighet og at disse variablene
ikke har et kausalt forhold til hverandre. Hva kaller vi en slik sammenheng som
enten skyldes en tredjevariabel eller oppstår ved ren tilfeldighet? Kom med tre
eksempler fra din hverdag på slike sammenhenger.

d. Regresjonsanalyse kan betraktes som en videreføring av korrelasjon. Forklar
hvorfor, og bruk de to variablene over som eksempel.

Vår 2021

● Oppgave 1

Tenk deg at du skal gjennomføre en studie av effekten av en ny type kortvarig og
intensiv behandling av tvangslidelse (obsessiv-kompulsiv lidelse; OCD). Deltakerne
kommer fra én klinikk, hvor halvparten av pasientene som inngår i studien mottar den
nye behandlingsformen, mens den andre halvparten mottar vanlig behandling. I
forbindelse med dette ønsker du å bruke et spørreskjema som måler symptomer på
tvangslidelse.



a) Hva er uavhengig og avhengig variabel i denne undersøkelsen?

b) Hvorfor er det viktig å undersøke reliabiliteten til tester, og hvordan kan man
gjøre dette?

c) Hvorfor er validitet viktig og hvilke former for validitet bør man vurdere i dette
spørreskjemaet?

d) Hva kan du si om indre og ytre validitet i denne studien?

● Oppgave 2

● Oppgave 3



Du ønsker å finne ut om det er en kausal sammenheng mellom hukommelsestap og
Covid-19 sykdom blant et stort utvalg av personer.

a) Beskriv kort hvilket forskningsdesign du ville velge?

b) Hvilke fordeler og ulemper har designet du har valgt?

c) Du finner i tillegg at det er en positiv korrelasjon på 0.35 mellom
hukommelsessvikt og Covid-19 sykdom. Hva betyr det?

d) Hvorfor skal man være forsiktig med å trekke slutninger om årsak-virkning fra
korrelasjonsdata?

● Oppgave 4

Du ønsker å gå i dybden på hvorvidt hukommelsestap etter Covid-19 sykdom kan
bedres etter inntak av et nytt godkjent medikament. Du har denne gangen tilgang på kun
noen få forsøkspersoner.

a) Du lurer nå på om du skulle ha benyttet et kvalitativt kasus studie eller et N= 1
design.
Diskuter fordeler og ulemper ved de to metodetilnærmingene. Bruk den
beskrevne situasjonen som eksempel.

b) Hvilke varianter av Single-Subject Design (N=1) kjenner du til?

c) Beskriv noen kjente eksempler på Singel-Subject Design innen psykologisk
forskning.

d) Forklar kort hvorfor N=1 design ligner et within-subject design

Vår 2020

● Oppgave 1

Se for deg at du ønsker å undersøke hvordan personlighet henger sammen med valg av
studieretning. Vi ser her på personlighetstrekket ekstroversjon (utadvendthet).
Deltakerne i studien er førsteårsstudenter på ulike fag. Ekstroversjon måles med 20 ledd
i et spørreskjema, og gjennomsnittet av disse anses som en persons skåre på
ekstroversjon (Cronbachs alfa var 0,82). Du sprer en spørreundersøkelse via Facebook
og får inn svar fra totalt 100 personer på ulike fag.



a) Hva er uavhengig og avhengig variabel i denne undersøkelsen? Hvilke
målenivåer har de?

b) Hva slags utvalg har vi med å gjøre? Hvordan påvirker utvalgsteknikken
tolkningen av resultatene?

c) Hvorfor er det viktig å undersøke reliabiliteten til målet på utadvendthet, og
hvordan kan man gjøre dette?

d) Hvorfor er validitet viktig når man utvikler tester og hvilke former for validitet
bør man vurdere?

● Oppgave 2

Les først oppgave 1. Vi ser her på skårene for ti personer som studerte psykologi
(n=10). De hadde følgende skårer:

-0.85; -0.73; 0.48; 1.01; 0.50; -0.93; -1.58; 1.26; 1.19; -0.04

a) Regn ut variansen (𝑠^2) blant psykologistudentene og regn så ut
standardfeilen (SE). Bruk formlene under:

b) Forklar hva varians, standardavvik, og standardfeil er og hvordan de forholder
seg til hverandre.

c) Variabelen ekstroversjon som du har sett på i denne oppgaven var z-skalert
(standardisert) blant deltakerne i studien. Hva innebærer dette?

d) Hva slags type hypotesetest ville du benyttet for å teste om det var forskjeller i
ekstroversjon mellom studenter på ulike fag? Begrunn svaret og forklar hvorfor
denne typen hypotesetest er bedre enn alternativet.

● Oppgave 3

Du finner at tid brukt på å spille voldelige dataspill og aggresjonsnivå hos barn ser ut til å



ha en sammenheng med hverandre.

a) Korrelasjonen mellom de to variablene er r = 0,30. Hva betyr det?

b) En observert sammenheng mellom variabel x og variabel y kan skyldes
innvirkning fra en tredje variabel: z. Forklar med tre ulike kausalmodeller hvordan
z kan virke inn på voldelige dataspill og aggresjon. Tegn de tre modellene på et
ark som du legger ved som en egen fil.

c) Hva er en spuriøs sammenheng? Forklar hvordan en sammenheng mellom
dataspill og aggresjon kan være spuriøs.

d) Hva forstår du med delt varians (Coefficient of determination) i denne
sammenhengen, og hvor stor er den i dette eksempelet?

e) Regresjonsanalyse kan betraktes som en videreføring av korrelasjon. Forklar
hvorfor, og bruk gjerne de to variablene over som eksempel.

● Oppgave 4

Singel-Subject Design (N=1 design) benytter én (1) eller svært få deltagere.

a) Beskriv noen kjente eksempler på Singel-Subject Design innen psykologisk
forskning, både fra eldre og nyere tid.

b) Du ønsker å teste ut om et nytt medikament virker mot depresjon hos et
individ. Hvilken variant av Single-Subject Design ville du ha brukt?
Begrunn svaret ditt.

c) Hvilke fordeler og ulemper i forhold til indre og ytre validitet har designet du har
valgt?

d) Forklar forskjellen mellom et Kasus-studie og et Singel-Subject Design (N=1
design).

Vår 2019

● Oppgave 1

En undersøkelse skal kartlegge ensomhet blant førsteårsstudenter og hvordan
ensomhet henger sammen med eksamensresultater. Data blir samlet inn ved at man
deler ut spørreskjema til studenter som er tilstede på forelesning. Ensomhet måles med
fem spørsmål som har svaralternativer fra 1 (ikke ensom) til 5 (ensom). Gjennomsnittet



av disse brukes som mål på ensomhet. De 11 første studentene hadde følgende skårer
for ensomhet: 1.0; 1.0; 1.0; 1.0; 1.0; 2.4; 3.8; 2.4; 4.4; 1.6; 2.4;

a) Hva er uavhengig og avhengig variabel i denne undersøkelsen?

b) Hva slags utvalg har vi med å gjøre? Hvordan påvirker utvalgsteknikken
tolkningen av resultatene?

c) Regn ut tre mål på sentraltendens (gitt tallene over) og forklar kort hva de
betyr.

d) Regn ut standardavviket (SD). Hva forteller det oss?

● Oppgave 2

I et stort utvalg tester man om det er slik at ensomhet varierer mellom studieretninger.
Totalt sammenligner man 5 forskjellige studieretninger. Man gjennomfører en
signifikanstest på forskjellen mellom gruppene og finner en p-verdi på 0,026 (p = ,026).
Alfa er 0,05.

a. Hva menes med nullhypotese, alternativ hypotese, type 1- og type 2-feil?

b. Hvilken type test ville du benyttet for å regne ut signifikansen i denne
undersøkelsen? (Begrunn svaret ditt).

c. Forklar hva som menes med p = ,026 i denne sammenhengen? Er resultatet
statistisk signifikant, og hva betyr i så fall det?

d. Du kan også legge inn variabelen kjønn i analysen. Hvorfor kan det være lurt
og hva kaller vi en slik analyse?

● Oppgave 3

Eksperimentelle design brukes mye innen psykologisk forskning.

a) Hva er de viktigste kjennetegnene på et ekte eksperiment?

b) Beskriv hovedforskjellene mellom et eksperimentelt forskningsdesign og et
korrelasjonsdesign.

c) Hva er et Solomon 4 - gruppedesign, og hva er hensikten med designet?

d) Hva er et 2 x 2 faktorielt mellomgruppe design? Bruk gjerne eksempler.



● Oppgave 4

Det ser ut til å være en sammenheng mellom røyking og høyt skolefravær blant ungdom.

a) Korrelasjonen mellom de to variablene er r = 0.40. Hva betyr det i denne
sammenhengen?

b) Hva forstår du med delt varians (Coefficient of determination) i denne
sammenhengen, og hvor stor er den?

c) En observert sammenheng mellom variabel x og variabel y kan skyldes
innvirkning fra en tredje variabel: z. Forklar med ulike kausalmodeller hvordan z
kan virke inn på røyking og skolefravær.

d) Regresjonsanalyse kan betraktes som en videreføring av korrelasjon. Forklar
hvorfor, og bruk de to variablene over som eksempel.

Høst 2017

● Oppgave 1

Se for deg at du gjør en studie av stress blant folk i ulike yrkesgrupper. Stress måles
med en rekke ledd i et spørreskjema, hvor gjennomsnittet av disse anses som en
persons skåre på skalaen. Skalaen går fra 1 (lite stress) til 7 (mye stresse). Vi anser
stressnivå for å være målt på intervallnivå. Blant deltakerne var det 10 sykepleiere. De
hadde følgende skårer: 1.25; 1.25; 1.25; 1.75; 2.50; 2.50; 3.25; 3.25; 6.25; 6.75;

a) Kan man trekke kausale slutninger på bakgrunn av studien? Hvorfor eller
hvorfor ikke?

b) Forklar hva varians er.

c) Regn ut variansen (𝑠2) blant sykepleierne med følgende formel:

d) Forklar hva standardavvik er.

e) Regn ut standardavviket (SD) blant sykepleierne.



f) Hva er standardfeil?

● Oppgave 2

Du ønsker å teste om det er statistisk signifikante forskjeller mellom fem ulike
yrkesgrupper. Det er 20 personer i hver gruppe, totalt 100.

a) Hva slags type hypotesetest ville du benyttet i dette tilfellet og hvorfor?

b) Hva er en p-verdi?

c) Du får en p-verdi på 0,034. Alfa er satt til 0,050. Hva betyr dette?

d) Hva er type 1- og type 2-feil?

e) Hvis vi øker utvalgsstørrelsen, hvordan påvirker det risikoen for type 1 og type
2 feil?

● Oppgave 3

Singel-Subject Design (N=1 design) benytter én (1) eller svært få deltagere.

a) Beskriv noen kjente eksempler på Singel-Subject Design innen psykologisk
forskning.

b) Hvilke fordeler og ulemper har dette designet i forhold til indre- og ytre
validitet?

c) Nevn og beskriv minst to varianter av Single-Subject Design.

d) Forklar forskjellen mellom et Kasus studie og et Singel-Subject Design (N=1
design).

● Oppgave 4

Du finner at tid brukt på voldelige dataspill og aggresjonsnivå hos barn ser ut til å ha en
sammenheng med hverandre.

a) Korrelasjonen mellom de to variablene er r = 0.45. Hva betyr det?

b) En observert sammenheng mellom variabel x og variabel y kan skyldes
innvirkning fra en tredje variabel: z. Forklar med ulike kausalmodeller hvordan z
kan virke inn.



c) Regresjonsanalyse kan betraktes som en videreføring av korrelasjon. Forklar
hvorfor, og bruk gjerne de to variablene over som eksempel.

d) Hva forstår du med «minste kvadraters metode» (least-squares criterion) i
regresjonsanalyse? Eksemplifiser gjerne ved hjelp av en figur.


