
Examination 2 – Psykologi 1 VT2014 

Följande examination täcker samtliga delar ur kursen psykologi 1. Lägg 

fokus på områden som framgår av din bedömningsmall. Tänk på att 

alla områden går att koppla till samtliga perspektiv, men vissa 

perspektiv passar bättre i vissa teman. Du kan inte få med allt i alla 

teman så se bara till att du täcker in alla relevanta 

områden/kunskapskrav totalt sätt inom de fyra temaområdena. Varje 

tema skrivs som en artikel (med en kort ingress och löpande text med 

analys och slutsatser), se formalia längst ner på sida. 

Temaområden 

1. Psykisk ohälsa i vår tid – med fokus på sociala medier och 
konsumtionssamhället. I dagens samhälle ligger mycket fokus på 
sociala medier, att konstant vara tillgänglig och att vi hela tiden 
utsätts för reklam och uppmuntran till att konsumera oss 
lyckliga. Hur påverkar det här vår psykiska hälsa? Vad skiljer 
dagens samhälle mot exempelvis 20 år sedan i synen på psykisk 
hälsa och till exempel stress? Analysera dagens situation utifrån 
olika psykologiska perspektiv, teorier och modeller. Du kan välja 
att titta på lite olika delar av den kliniska psykologin som kan 
länkas till stress. T.ex. depression, tvångsbeteenden (ocd) eller 
generell ångestproblematik. (Går att koppla till 

kognitionspsykologi, arv/miljö, genetik/biologi, psykodynamiskt, 

behaviorism och socialpsykologi)  

2. Utifrån ett arv/miljö-perspektiv, analysera följande scenario: Du 
är på väg till tunnelbanan och känner dig illa till mods. Under 
dagen är det planerat att du skall skriva ett prov i 
Samhällskunskap men du har inte studerat tillräckligt enligt din 
egen standard. Du överväger nu att strunta i att åka till skolan 
för att i stället sjukanmäla dig och försöka få läraren att ge dig 
ett nytt provtillfälle. Vad gör du? Hur skulle du förklara den här 
situationen och ditt val med hjälp av olika psykologiska teorier? 
(Går att koppla till - socialpsykologi, kognitionspsykologi, 

psykodynamiskt, behavioristiskt, genetiskt/biologiskt)  



3. Personlighetspsykologi - Psykologin och jag själv. Vad formar 
mina tankar beteenden och känslor? Hur skulle de olika 
perspektiven förklara hur min egen personlighet är konstruerad. 
Varför är jag den jag är och varför beter jag mig som jag gör? 
(Går att länka till biologi/genetik, kognitionspsykologi, 

psykodynamiskt och socialpsykologi)  

4. Kritisk granskning av det kognitiva perspektivet - Idag ses den 
kognitiva psykologin och KBT av många som den mest effektiva 
metoden att hantera ett flertal psykiska problem. Varför tror ni 
den är så populär? Använd andra perspektiv och teorier för att 
kritisera den kognitiva skolan men visa även på de styrkor ni kan 
se hos perspektivet. (Går att koppla till psykodynamisk, 

behaviorism, biologiskt/genetiskt)  

Formalia: 500 ord per fråga, modeller räknas inte in i ordgränsen, 
Calibri 11 p. Normalt radavstånd. Material som ni ska använda är 
artiklar, lathundar, hemsidor och anteckningar. Citerar du någon 
extern källa måste du ha en källhänvisning.  

Läs noga igenom kunskapskraven som finns på hemsidan 
(psykologi.weebly.com) och i din mall. Tänk på att jämföra, kritisera 
och motivera val av teorier. Du behöver även noga redogöra för de 
teorier och modeller du använder.  

Deadline för examinationen är fredagen den 16 maj vecka 20 vid Den 
ska då mailas till fredrik.carlsson.vrg@analys.urkund.se , skrivas ut och 
läggas i mitt fack och lämnas in din mapp.  
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