
Psykologisk institutt          BOKMÅL 

 

Eksamen PSYC4500 

– Personlighetspsykologi –  

Høsten 2011 

 

Skriftlig skoleeksamen, tirsdag 22. november kl. 09:00 (4 timer).  

Dato for sensur: 13. desember. 

Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen.  

 

 

 

Besvar 3 – tre – av følgende 5 oppgaver:  

1. Forklar sentrale momenter i ulike definisjoner av personlighet.   

 

2. Beskriv de fem grunndimensjonene i femfaktormodellen (FFM), og gi eksempler på hva 

modellen kan predikere (”life outcomes”). 

 

3. Nevn sentrale kjennetegn ved moderne psykoanalyse, og gi eksempler på viktige funn fra 

empirisk forskning i dette feltet. 

 

4. Formuler en definisjon av stress, og beskriv ulike modeller for sammenhengen mellom 

personlighet og helse. 

 

5. Redegjør for selv-begrepet og beskriv empiriske forskningsstrategier som er utviklet for å 

påvise og karakterisere selv-relaterte fenomener. 

 

 

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

 

1. Forklar forholdet mellom sensitivitet og spesifisitet og den avveiningen som må gjøres 

mellom disse to i screeningundersøkelser.  

 

2. Hva er begrunnelsen for en ”personlighetsorientert epidemiologi” innenfor psykisk 

helseforskning? 

 



Psykologisk institutt          NYNORSK 

 

Eksamen PSYC4500 

– Personlighetspsykologi –  

Hausten 2011 

 

Skriftleg skuleeksamen, tirsdag 22. november kl. 09:00 (4 timar).  

Dato for sensur: 13. desember. 

Ingen hjelpemiddel er tillatne under eksamen.  

 

 

 

Svar på 3 – tre – av følgjande 5 oppgåver:  

1. Forklar sentrale moment i ulike definisjonar av personlegdom.   

 

2. Beskriv dei fem grunndimensjonane i femfaktormodellen (FFM), og gi eksempel på kva 

modellen kan predikere (”life outcomes”). 

 

3. Nemn sentrale kjenneteikn ved moderne psykoanalyse, og gi eksempel på viktige funn frå 

empirisk forskning i dette feltet. 

 

4. Formuler ein definisjon av stress, og beskriv ulike modellar for samanhengen mellom 

personlegdom og helse. 

 

5. Gjer greie for sjølv-omgrepet og beskriv empiriske forskningsstrategiar som er utvikla for å 

påvise og karakterisere sjølv-relaterte fenomen. 

 

 

Metodespørsmål: Svar på 1 – ein – av følgjande to oppgåver: 

 

1. Forklar forholdet mellom sensitivitet og spesifisitet og den avveginga som må gjerast 

mellom desse to i screeningundersøkingar.  

 

2. Kva er grunngjevinga for ein ”personlegdomsorientert epidemiologi” innanfor psykisk 

helseforskning? 

 


