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PSY1101 / PSY1101P / PSYC1204 - Innføring i 

sosial - og personlighetspsykologi 

 

Haust/Høst/Autumn 2015 

 

Skuleeksamen/Skoleeksamen/Written School Exam 

Onsdag/Wednesday11. November, 09:00 (3 t/hrs). 

 

 

 

NYNORSK 
Du skal svare på tre oppgåver. To oppgåver frå sosialpsykologi og ei frå 

personlegdomspsykologi.  

 

Sosialpsykologi 
Svar på to – 2 av følgjande tre – 3 – oppgåver: 

1. Kva slags påverknad kan kultur ha på ansiktsuttrykk av kjensler?  

2. Kva faktorar er ansvarlege for vedlikehalde/oppretthalde eit forhold (ekteskap eller 

sambuarskap)? 

3. Forklar kva gruppepolarisering er, korleis det kan forklarast, og kva det kan føre til. 

 

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

1. Forklar kva som blir meint med person-situasjon interaksjonar. Beskriv forskjellige måtar 

som personlegdomstrekk samhandlar med situasjonen. 

2. Drøft teori og forsking om femfaktormodellen gyldigheit på tvers av kulturar. 

 

Lukke til! 
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BOKMÅL 
Du skal svare på tre oppgaver. To oppgaver fra sosialpsykologi og én fra 

personlighetspsykologi. 

 

Sosialpsykologi 
Besvar to– 2 – av følgende tre – 3 – oppgaver: 

1. Hva slags påvirkning kan kultur ha på ansiktsuttrykk av følelser? 

2. Hvilke faktorer er ansvarlige for å vedlikeholde/opprettholde et forhold (ekteskap eller 

samboerskap)? 

3. Forklar hva gruppepolarisering er, hvordan det kan forklares, og hva det kan føre til. 

 

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

1. Forklar hva som menes med person-situasjon interaksjoner. Beskriv forskjellige måter som 

personlighetstrekk interagerer med situasjonen. 

2. Drøft teori og forskning vedrørende femfaktormodellens gyldighet på tvers av kulturer. 

 

Lykke til! 

 

 

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

question from personality psychology. 

 

Social psychology 
Answer two – 2 – of the following three – 3 – questions: 

1. What impact can culture have on facial expressions of emotions? 

2. Which factors are responsible for relationship maintenance (marriage or cohabitation)? 

3. Explain what group polarization is, how it can be explained, and to what it can lead. 

 

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

1. Explain what is meant by person by situation interaction. Describe different ways in which 

personality traits interact with the situation. 

2. Discuss the theory and research concerning the validity of the five-factor model across 

cultures. 

 

Good luck! 


