
Psykologisk institutt                    BOKMÅL                                                                                                                                          

Eksamen PSY1101/PSY1101P/PSYC1204  

Innføring i sosialpsykologi og personlighetspsykologi 

Vår 2013 
 

Skriftlig skoleeksamen, onsdag 24.april. kl.09:00 (3 timer). 

Dato for sensur: 15.mai 

Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. 

 

Man skal skrive totalt 3 oppgaver, 2 fra sosialpsykologi og 1 fra personlighetspsykologi.  

I sosialpsykologi velger du enten oppgave 1 eller 2. Alle må besvare oppgave 3.  

I personlighetspsykologi velger du enten oppgave 4 eller 5. 

 

Sosialpsykologi:  

 

Besvar en – 1 – av følgende to – 2- oppgaver: Alle må besvare oppgave 3. 

Enten 

1. Hva er attribusjon? Gi eksempler på positive og negative konsekvenser av attribusjon. 

Eller 

2. Hva er selvfølelse og på hvilke måter kan selvfølelse opprettholdes eller styrkes? 

Alle må besvare følgende oppgave: 

3. Hvilke funksjoner har non-verbal atferd? Diskuter minst 3 eksempler. 

 

Personlighetspsykologi:  

 

Besvar en– 1 – av følgende to – 2 – oppgaver: 

 

Enten 

4. Drøft den evolusjonspsykologiske tilnærmingen til kjønnsforskjeller. Gi eksempler fra 

studier av aggresjon, sjalusi, behov for seksuell variasjon og partnerpreferanser.   

Eller 

5. Beskriv og drøft de fem faktorene i fem-faktormodellen for personlighet. Drøft 

hvordan personlighetstrekk kan påvirke velvære («subjective well-being») 

    LYKKE TIL! 



Psykologisk institutt                                                                                                 NYNORSK 

Eksamen PSY1101/PSY1101P/PSYC1204 –  

Innføring i sosialpsykologi og personlegdomspsykologi 

Vår 2013 
 

Skriftleg skuleeksamen, onsdag 24.april. kl.09:00 (3 timar). 

Dato for sensur: 15.mai. 

Ingen hjelpemiddel er tillatne under eksamen. 

 

Samla skal ein svare på 3 oppgåver. To oppgåver frå sosialpsykologi og ei frå 

personlegdomspsykologi. I sosialpsykologi velger du anten oppgåve 1 eller 2. Alle må svare på 

oppgave 3.  I personlegdomspsykologi velger du anten oppgave 4 eller 5. 

 

SOSIALPSYKOLOGI 

Svar på ei - 1 - av følgjande to - 2 - oppgåver: 

Anten 

1. Kva er attribusjon? Gje eksempl på positive og negative konsekvensar av attribusjon. 

Eller 

2. Kva er sjølvkjensle og på kva slags måtar kan sjølvkjensle oppretthaldast eller styrkast? 

Alle må svare på følgjande oppgåve: 

3. Kva slags funksjonar har non-verbal atferd? Drøft minst 3 eksempl. 

 

PERSONLEGDOMSPSYKOLOGI 

Svar på ei – 1 – av følgjande to – 2 – oppgåver: 

 

Anten 

4. Drøft den evolusjonspsykologiske tilnærminga til kjønnsforskjellar. Gje eksempl frå 

studiar av aggresjon, sjalusi, behov for seksuell variasjon og partnerpreferansar.   

Eller 

5. Beskriv og drøft dei fem faktorane i fem-faktormodellen for personlegdom. Drøft 

korleis personlegdomstrekk kan påverke velvere. 

LYKKE TIL! 

 



Department of psychology      ENGLISH 

Exam PSY1101/PSYC1204/PSY1101P –  

Innføring i sosialpsykologi og personlighetspsykologi 

Spring 2013 
Written school exam, Wednesday April. 24th 09:00 hrs. (3 hours). 

Examination results will be announced on May. 15th  

No aids are permitted  

 

A total of 3 questions must be answered. Two questions from social psychology and one 

question from personality psychology.  

For social psychology, choose either question 1 or 2. Everybody has to answer question 3. 

For personality psychology, choose either question 4 or 5. 

SOCIAL PSYCHOLOGY 

Answer one – 1 – of the following two – 2 – questions:  

Either: 

1. What is attribution? Give examples for positive and negative outcomes of attribution. 

Or: 

2. What is self-esteem? In what ways can it be maintained or strengthened? 

Everybody has to answer the following one – 1 - question: 

3. Which functions does non-verbal behaviour have? Discuss at least 3 examples. 

 

PERSONALITY PSYCHOLOGY 

Answer one – 1 – of the following two – 2 – questions: 

Either: 

4. Discuss the approach of evolutionary psychology to gender differences. Give examples 

from the fields of aggression, jealousy, need for sexual variety, and mate selection. 

Or: 

5. Describe and discuss the five factors of the five factor model of personality. Describe 

how personality traits can affect well-being. 

GOOD LUCK! 


