Psykologisk institutt

Eksamen PSY1101/PSY1101P/PSYC1204
Innføring i sosialpsykologi og personlighetspsykologi
Våren 2014
Skriftlig skoleeksamen, tirsdag 29.april. kl.09:00 (3 timer).
Dato for sensur: 21.mai.
Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen.

I alt 3 oppgaver skal besvares. To oppgaver fra sosialpsykologi og en fra
personlighetspsykologi.
SOSIALPSYKOLOGI
Besvar to– 2 – av følgende tre – 3 – oppgaver:
Enten:
1. Hva er den fundamentale attribusjonsfeilen (også kjent som samsvarsfeilen/ correspondence
bias)? Hvordan kan denne forklares?

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

Eller:
3. Hva betyr det å si at en kultur har regler for å uttrykke følelser i ansiktet (facial display rules)?
Forklar hvordan slike regler påvirker følelsesuttrykk.
PERSONLIGHETSPSYKOLOGI
Besvar en– 1 – av følgende to – 2 – oppgaver:
Enten:
4. Om person-situasjon interaksjoner. Beskriv forskjellige mekanismer om hvordan
personlighetstrek interagerer med situasjoner.

Eller:
5. Drøft teori og forskning vedrørende femfaktormodellens gyldighet over kulturer.

Lykke til!

Department of psychology

Exam PSY1101/PSY1101P/PSYC1204 –
Innføring i sosialpsykologi og personlighetspsykologi
Spring 2014
Written school exam, Tuesday April. 29th 09:00 hrs. (3 hours).
Examination results will be announced on May. 21st
No aids are permitted

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:
Either:
1. What is the fundamental attribution error (or the similar correspondence bias)? How can it be
explained?

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

Or:
3. What does it mean that facial display rules exist in a culture? Explain how such rules influence
emotion expression.

PERSONALITY PSYCHOLOGY
Answer one – 1 – of the following two – 2 – questions:
Either:
4. Explain what is meant by person by situation interaction. Describe different ways in which
personality traits interact with the situation.

Or:
5. Discuss the theory and research concerning the validity of the five-factor model across
cultures.

Good luck!

Psykologisk institutt

Eksamen PSY1101/PSY1101P/PSYC1204 –
Innføring i sosialpsykologi og personlegdomspsykologi
Våren 2014
Skriftleg skuleeksamen, tysdag 29.april. kl.09:00 (3 timar).
Dato for sensur: 21.mai.
Ingen hjelpemiddel er tillatne under eksamen.

Samla skal ein svare på 3 oppgåver. To oppgåver frå sosialpsykologi og ei frå
personlegdomspsykologi
SOSIALPSYKOLOGI
Svar på to - 2 - av følgjande tre - 3 - oppgåver:
Anten:
1. Kva er den fundamentale attribusjonsfeilen (også kjent som samsvarsfeilen/ correspondence
bias)? Korleis kan den forklarast?

Eller:
2. Kva er sjølvkjensle og på kva måtar kan sjølvkjensla oppretthaldast eller styrkjast?

Eller:
3. Kva betyr det å seie at ein kultur har reglar for å uttrykke kjensler I andletet (facial display
rules)? Forklar korleis slike reglar påverkar kjensleuttrykket.

PERSONLEGDOMSPSYKOLOGI
Svar på ei - 1 - av følgjande to - 2 - oppgåver:
Anten:
4. Om person-situasjon interaksjon. Beskriv forskjellige mekanismar om korleis
personlegdomstrekk intrigerer med situasjonar.

Eller:
5. Drøft teori og forsking om femfaktormodellen si gyldigheit over kulturar.
Lykke til!

