
Sensorveiledning PSY1250/PSYC1220 H2019 
 
Generell informasjon om hvordan man skal sette karakter: 
 

- I denne sensorveiledningen beskrives det et ideelt svar, samt et minimumssvar. 

Minimumssvaret er hva vi forventer av en besvarelse som skal bestå dette faget. Den 

ideelle besvarelsen er kun dette, et ideal, og man kan derfor ikke forvente at 

studenten har med alle poengene herfra. Dersom en student skriver en god oppgave 

som i tillegg beskriver mesteparten av poengene fra den ideelle besvarelsen, skal 

dette belønnes med toppkarakter. 

- Det ideelle svaret beskriver en rekke relevante elementer, men det betyr ikke at 

andre elementer også kan trekkes inn i en god oppgave, selv om dette ikke er 

beskrevet i sensorveiledningen. Sensorveiledningen er ikke en sjekkliste, husk at 

dette er en essay-eksamen og ikke «multiple choice». 

- Kandidaten skal belønnes for essaystruktur – tydelighet i struktur og 

innledning/avslutning. 

- Studentene skal besvare 2 oppgaver. Det er derfor gjennomsnittet av disse to som 

utgjør den fullstendige karakteren. Husk at i tvilstilfeller skal et slikt gjennomsnitt 

alltid regnes til fordel for studenten. 

- Dersom en av oppgavene vurderes til stryk, fører dette til stryk på hele eksamen. 

- Det er nødvendig med kunnskap om pensum dersom man skal sette karakter på 

eksamensoppgavene. Konsulter pensumlitteraturen dersom du skulle være i tvil om 

noe. 

Pensum for faget, er: 
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OPPGAVE 1: 

 

Beskriv naturlig seleksjon. Hvordan forklarer evolusjonspsykologien altruisme og behov for 
sosial tilhørighet? 

 
Ideell besvarelse:  
Naturlig seleksjon er beskrevet i et eget ekstrakapittel på pensum (Reznick, 2001). I tillegg er 
naturlig seleksjon og tilpasninger beskrevet på side 182 og 184-185. Teori og empiri på 
altruisme og behov for sosial tilhørighet er gitt på side 188 til 191 i pensum. 

 Studenten beskriver fire prinsipper ved naturlig seleksjon: 1) Individuelle forskjeller, 2) 
overføring til avkommet ved arvbarhet, 3) det frembringes flere avkom enn nødvendig 
for å erstatte foreldrene, 3) kun noen individer overlever og formerer seg som 
tilpasning til miljøet (Reznick, 2001).  

 Studenten bør kjenne til begrepet tilpasninger (adaptations). 

 Studenten kan nevne ulike varianter av seleksjon (direksjonell seleksjon, stabiliserende 
seleksjon, balanserende seleksjon, disruptiv seleksjon og eventuelt bakgrunnseleksjon.  

 Den ideelle studenten bør gjøre rede for at altruisme og behov for tilhørighet er en del 
av «den menneskelige natur» (hvordan vi skiller oss fra andre arter) og skille dette fra 
studier av individuelle forskjeller (hvordan mennesker skiller seg fra hverandre). 

 At altruisme kan forklares av «inclusive fitness» (bidra til overlevelse og formering hos 
beslektede individer). 

 Forklare behov for sosial tilhørighet med naturlig seleksjon på sosial angst (psykisk 
ubehag ved negativ evaluering fra andre). Studenten bør nevne teorien om behov for 
sosial tilhørighet som et sentralt motiv i den menneskelige natur. 

 
Minimumsbesvarelse: 
Studenten må kunne forstå at egenskaper ved organismer har kommet frem som en tilpasning 
(adaptations) til miljøet. Studenten bør kunne beskrive at naturlig seleksjon innebærer økt 
sjanse for overlevelse og formering som en funksjon av en egenskap ved individet. 
Studenten bør kunne gi en anerkjent evolusjonpsykologisk forklaring på enten altruisme eller 
behov for sosial tilhørighet. 

Generelt: 

Når det gjelder empiri, skal studentene belønnes for nøyaktighet i de empiriske 

gjengivelsene, men det forventes ikke at studier refereres til med navn og årstall. Istedenfor 

er det viktig at kandidaten viser oversikt og forståelse for funnene. 

 
 



 
 

OPPGAVE 2: 

Redegjør for på hvilken måte den leksikalske og statistiske tilnærmingen har vært viktige for å 
identifisere de fem faktorene i femfaktormodellen for personlighet. 

 
Ideell besvarelse: 
 

En ideell besvarelse gir en grundig redegjørelse for den leksikalske og den statistiske 

tilnærmingen i personlighetspsykologien og hvordan tilnærmingene har blitt brukt for å 

identifisere de store fem faktorene. En slik redegjørelse vil ha med følgende elementer: 

 Redegjørelse av den leksikalske hypotesen 

 Beskrivelse av grunnleggende tankegangen bak faktoranalysen 

 Historisk redegjørelse av utviklingen og bruk og leksikalsk og statistisk tilnærming, 

hvor det for eksempel kan nevnes Allport, Eysenck og Cattells bidrag. 

 Beskrivelse av fem faktorene i femfaktormodelen 

 Beskrivelse av empirisk støtte for femfaktormodellen, ut fra den leksikalske og 

statistiske tilnærmingen.  

Videre vil en ideell oppgave inneholde en kritisk diskusjon. En slik diskusjon kan inneholde 

noen av punktene nedenfor: 

 Diskusjon av antagelsene bak den leksikalske hypotesen 

 Diskusjon av hvorvidt empirien viser til problemer med femfaktormodellen. Her er det 

særlig relevant med krysskulturelle studier, empiri om «åpenhetsfaktoren» og 

forskning på HEXACO-modellen.  

 Diskusjon av hvorvidt den teoretiske tilnærmingen står i motsetningen til den 

leksikalske og statistiske tilnærmingen og hvordan alle tre tilnærmingene har blitt 

anvendt for å identifisere de fem faktorene i femfaktormodellen. 

Oppgaven skal avsluttes med en konklusjon som gir en avsluttende vurdering av viktigheten 

av tilnærmingene for å identifisere de fem trekk og/eller gyldigheten av femfaktormodellen 

ut fra empiri som tar utgangspunkt i den leksikalske og statistiske tilnærmingen. 

Minimumsbesvarelse: 
Kandidaten må kunne redegjøre for den grunnleggende ideen bak den leksikalske og 

statistiske tilnærmingen og må kunne presentere grunnleggende funn som støtter 

femfaktormodellen.  

Generelt: 

Når det gjelder empiri, skal studentene belønnes for nøyaktighet i de empiriske 

gjengivelsene, men det forventes ikke at studier refereres til med navn og årstall. Istedenfor 

er det viktig at kandidaten viser oversikt og forståelse for funnene. 

 

  



 
 

OPPGAVE 3: 
Hva er selv-aktualisering og hvorfor er «behov for aktelse» sentralt i å fremme selv-
aktualisering i Carl Rogers’ teori? 
 
Ideell besvarelse:  
Ettersom oppgaven spør eksplisitt om hva selv-aktualisering er, vil en fyldig 
definisjon/beskrivelse være viktig her. Momenter man kan ta med er: 

 Utnyttelse av sitt fulle potensiale 

 Basert på behovet for vekst (ikke basert på mangel) 

 Egenskaper av «Self-actualizers» i følge Maslows kasusstudier (se side 253 i 
pensumboken). Her forventes det ikke at alle 15 egenskaper nevnes, men at noen av 
dem kan brukes som eksempler 

 Øverst i behovshierarkiet 

 «The fully functioning person» 

 Sammenheng med «flow» 
 
Videre må det redegjøres for Carl Rogers’ teori om behov for aktelse og hvordan dette er 
relatert til selv-aktualisering. Viktige begreper som må forklares er betinget og ubetinget 
(positiv) aktelse og selvaktelse. Det er positivt om begrepene og deres sammenheng med selv-
aktualisering forklares ved hjelp av et eksempel, gjerne i forbindelse med erfaringer i 
oppveksten. Det kan også tas opp at hvordan Carl Rogers’ teori forklarer angst og bruk av 
forsvarsmekanismer. 
 
En kritisk diskusjon av Carl Rogers’ teori er viktig. En slik diskusjon kan inneholde noen av 
følgende elementer: 

 Å Sette Carl Rogers’ teori i den større kontekst av humanistisk psykologi 

 Diskutere kritisk hvorvidt humanistisk forskning er for lite basert på empirisk forskning 

 Diskutere hvorvidt Carl Rogers’ teorier har påvirket psykologisk tenkning, inkludert 
utforming av psykoterapi 

 Diskutere hvorvidt selv-aktualisering er et begrep som i for stor grad er preget av vestlig, 
individualistisk tenkemåte 

 
Minimumsbesvarelse: 
Kandidaten må kunne gi en grunnleggende redegjørelse for begrepene selv-aktualisering og 

behov for aktelse og hvordan man kan tenke seg at behov for aktelse er sentralt i å fremme 

selvaktualisering.  

 

Generelt: 

Når det gjelder empiri, skal studentene belønnes for nøyaktighet i de empiriske 

gjengivelsene, men det forventes ikke at studier refereres til med navn og årstall. Istedenfor 

er det viktig at kandidaten viser oversikt og forståelse for funnene. 


