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PSY1101 / PSYC1204 - Innføring i sosial- og 

personlighetspsykologi 

Vår/spring 2016 

Skoleeksamen/Skuleeksamen/Written School Exam 

Fredag/Friday 14. April, 09:00 (3 t/hrs). 

 

 

 

Bokmål 

Svar på to – 2 – av de tre – 3 – oppgavene i sosialpsykologi 

1. Når og hvordan fører kognitiv dissonans til endringer i holdninger? 

2. Hvordan påvirkes våre selv-skjemaer av kulturen vi lever i? 

3. Hva slags påvirkning kan stereotyper og fordommer ha på medlemmer av grupper som 

utsettes for dette? 

 

Svar på en – 1 – av de to oppgavene i personlighetspsykologi 

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

for hvordan personlighetstrekk interagerer med situasjoner. 

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

studier av sjalusi og partnerpreferanser. 
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Nynorsk 

Du skal svare på to – 2 – av dei tre – 3 – oppgåvene i sosialpsykologi 

1. Når og korleis fører kognitiv dissonans til endringar i haldningar? 

2. Korleis påverkast våre sjølv-skjema av kulturen vi lev i? 

3. Kva slags påverknad kan stereotypar og fordommar ha på medlemmar av ei gruppe som blir 

utsett for dette? 

 

Du skal svare på ei – 1 – av dei to – 2 – oppgåvene i personlegdomspsykologi 

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

mekanismar for korleis personlegdomstrekk interagerer med situasjonar. 

2. Drøft den evolusjonspsykologiske tilnærminga til kjønnsforskjellar. Gje døme frå studiar av 

sjalusi og partnarpreferansar.  

 

 

Engelsk 

Answer two – 2 – of the following three – 3 – questions 

1. How and when does cognitive dissonance lead to attitude change? 

2. How is our self-schema influenced by the culture in which we live? 

3. What impact can stereotypes and prejudice have on members of the targeted groups? 

 

Answer one – 1 – of the following two 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 evolutionary psychology approach to gender differences. Give examples from 

studies of jealousy and partner preferences. 

 


