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PSYC4500-eksamen H18

Sensorveiledning

Olav Vassend, 2018

Bruk av sensorveiledningen

1. PPT-plansjene gir en oversikt over pensum- og forelesningsstoff 

som er spesielt relevant for den respektive oppgave

2. Karaktersettingen gjøres i henhold til de nasjonale fagspesifikke 

retningslinjene for karaktersetting

3. Fire aspekter skal vektlegges i  vurderingen: 

 Kunnskapsmengde (teoretisk/empirisk)

 Innsikt (oversikt/forståelse)

 Fremstilling (struktur/begrepsapparat)

 Bruk  (selvstendighet/originalitet)

4. Det er laget et eget skjema som kan brukes i vurderingen og ved 

tilbakemelding til studentene
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Oppgave 1

Redegjør for person-situasjon-debatten slik 

den ble oppsummert av Kenrick og Funder 

på slutten av 1980-tallet. Hvor står denne 

debatten nå, og hvilke spørsmål kan sies å 

være av særlig betydning i dagens 

forskning?

Kenrick, D. T., & Funder, D. C. (1988). Profiting from controversy: Lessons from the person-situation debate. American Psychologist, 
43(1), 23-34. doi:10.1037/0003-066X.43.1.23

© 1988 American Psychological Association
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Person-situasjon-debatten
For sterk vektlegging av mikrosituasjoner? 

Item 1. gang 2. gang Korr.

1. Is expressive in face, voice or gestures

2. Behaves in a fearful and timid manner

3. Appears to be relaxed and comfortable

4. Shows lack of interest in the interaction

5.11

3.98

5.56

3.98

5.42*

3.64*

6.13*

3.55*

0.63*

0.65*

0.48*

0.54*

(Funder, 2006)

S P

Persons, situations, and behaviors: Consistency and variability of different behaviors in four 

interpersonal situations. 

Leikas, Sointu; Lönnqvist, Jan-Erik; Verkasalo, Markku

Journal of Personality and Social Psychology, Vol 103(6), Dec 2012, 1007-1022. 

“In essence, although situations and people's perceptions of situations do certainly affect

their behavioral reactions (Mischel, 2009), the available empirical evidence strongly 

supports the existence of behavioral tendencies that are stable from one situation to

another.”

“For instance, although participants talked much less with the dominant actor than with

other actors, individual differences in talking were quite consistent across situations.”

“…consistency can be found for micro-level behaviors, not only for molar behaviors.” 

“In sum, people appear to hold their relative positions quite firmly when it comes to

behaviors described in terms of their psychological meaning (e.g., enjoyment, likable

behavior, extraverted vs. introverted behavior). Our results support the contention of

Sherman et al. (2009): molar behaviors are more consistent and more directly relevant to

personality and social psychology research than micro-level behaviors.”

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Leikas, Sointu
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Lönnqvist, Jan-Erik
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Verkasalo, Markku
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Betydningen av situasjons-

faktorer
• Hva er en adekvat kontekstualisering av 

personlighet?

• Betydningen av:

– Aggregeringsprinsippet

– Genotype-miljø-interaksjon og korrelasjon

– Delt (felles) og individspesifikt miljø

– Tilknytning 

– Sosiale roller (Roberts, 2007)

– Personlighetsendring i voksen alder 

– Sosio-kulturelle faktorer

Oppgave 2 

Definer konstruktet ‘subjektivt velvære’. 

Hva vet vi om sammenhengen mellom 

subjektivt velvære og tradisjonelle 

personlighetstrekk? 
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Begrepsvaliditet

Element Beskrivelse

Trekk Virkelige psykobiologiske strukturer og mekanismer som 

danner grunnlag for funksjonelle disposisjoner

Trekk-konstrukt Teori om trekket og trekk-dimensjonen (konstrukt), utviklet 

og raffinert gjennom forskning

Trekk-indikator Observerbare, målbare tegn/egenskaper som er statistisk 

assosiert med trekket (indikator – latent  variabel/faktor)

Trekk-dimensjon En fordeling av verdier (tall) for trekket, fremkommet ved 

målinger av egenskapen i populasjonen

Kjernemekanisme Fordeler Ulemper (høy skåre)

E Respons på belønning

(Dopamin, midthjernen)

Streben etter og 

oppnåelse av 

belønning

Utsetter seg for fare, 

sosial ustabilitet

N Respons på trussel

(Amygdala, limbiske syst.)

Årvåkenhet, 

oppmerksom på farer

Angst, depresjon

C Responshemning 

(Prefrontale cortex)

Planlegging, selv-kontroll Rigiditet, mangel på 

spontanitet

A Respekt for andre 

(Theory of mind, empati)

Harmoniske sosiale 

relasjoner

Setter ikke seg selv 

først, statustap

O Bredde og dybde i mentale 

assosiasjoner

Artistisk følsomhet, 

divergent tenkning

Uvanlige forestillinger, 

sårbarhet for 

psykose (?)

NEOAC: Sentrale kjennetegn og 

mulige mekanismer

Basert på Nettle (2009)
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Genetics, personality and wellbeing. A twin study

of traits, facets and life satisfaction
Espen Røysamb, Ragnhild B. Nes, Nikolai O. Czajkowski & Olav Vassend 

Scientific Reports, volume 8, Article number: 12298 (2018) 

Abstract

Human wellbeing is influenced by personality traits, in 

particular neuroticism and extraversion. Little is known about 

which facets that drive these associations, and the role of 

genes and environments. Our aim was to identify personality 

facets that are important for life satisfaction, and to estimate 

the contribution of genetic and environmental factors in the 

association between personality and life satisfaction. 

Norwegian twins (N = 1,516, age 50–65, response rate 71%) 

responded to a personality instrument (NEO-PI-R) and the 

Satisfaction With Life Scale (SWLS). Regression analyses 

and biometric modeling were used to examine influences from 

personality traits and facets, and to estimate genetic and 

environmental contributions. Neuroticism and extraversion 

explained 24%, and personality facets accounted for 32% of 

the variance in life satisfaction. Four facets were particularly 

important; anxiety and depression in the neuroticism domain, 

and activity and positive emotions within extraversion. 

Heritability of life satisfaction was 0.31 (0.22–0.40), of which 

65% was explained by personality-related genetic influences. 

The remaining genetic variance was unique to life satisfaction. 

The association between personality and life satisfaction is 

driven mainly by four, predominantly emotional, personality 

facets. Genetic factors play an important role in these 

associations, but influence life satisfaction also beyond the 

effects of personality.

Oppgave 3

Redegjør for selv-begrepet og beskriv 

empiriske forskningsstrategier som er 

utviklet for å påvise og karakterisere selv-

relaterte fenomener. 
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Selvet (1)

Ens egen person som formål for:

 Bevisst oppfatning (selvbevissthet)

 Kunnskap (selvkunnskap)

 Forestillinger (selvbilde)

 Kontroll (selvkontroll)

 Vurdering (selvfølelse)

(Egidius, 2000)

Selv-begrep (self-concept)

Selvet (2)

Sentralt begrep i analyse av bl.a.:

 Komplekse emosjoner som skam og stolthet

 Selv-forståelse, selv-innsikt

 Personlighetsforstyrrelser som borderline og 

narsissisme

 Tilknytningsfenomener

 Autobiografisk hukommelse

 Selv-regulering

 Mål og motiver
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Selvet (3)

 Det naturalistiske perspektiv

 Det sosio-kulturelle perspektiv og 

konstruktivisme

Selv-iakttagelse og selvaktelse

 En kontinuerlig følelse av å være 

oppmerksom på seg selv (self-awareness):   

”Jeg”

 Stabil mental representasjon: 

”Meg”

 Selvfølelse/selvaktelse:

”Jeg” evaluerer ”Meg”
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Hva er dette ”Meg” som 

evalueres?

 ”From our perspective it is largely (but not 

exclusively) one’s personality, that is, one’s

tendency to think, feel, and act in certain ways” 

(Robins et al., 2008, Handbook)

 ”In one sense,…traits must affect the Self-

Concept, because they are among its most 

salient contents” (McCrae & Costa, 2006)

 ”We conceive of traits, adaptations, and stories 

as three separate domains of personality…” 

(McAdams, 2008)

 Selv-skjema: Oppfatning av selvet, strukturerer 

selv-relevant informasjon og styrer atferd
 Komplekse; rikt nettverk av forbindelser

 Aktiveres ofte i dagliglivet

 Involverer følelser i stor grad 

 Individuelle forskjeller mht.
 Grad av selv-oppmerksomhet

 Selv-representasjonenes innhold, struktur, stabilitet, klarhet og 

kompleksitet

 Konflikter i selvet

Selv-skjema 



10

Selvets struktur og nivåer

Nivå Orientering Beskrivelse Grunnlag for 

selvrespekt

Kulturelle 

forskjeller

Personlig (I)

Relasjonelt (II)

Sosialt (III)

Kollektivt (IV)

Privat, en selv

Intim, nær

Interpersonlig

Samfunn, 

offentlig

Trekk, verdier, 

evner

Andre 

mennesker, 

personlig 

kontakt

Sosiale roller, 

rykte

Sosiale/ 

kulturelle 

kategorier

Personlige mål 

og standarder

Gjensidighet, 

”nær”-

bekreftelse

Offentlig 

anerkjennelse, 

rollestolthet

Stolthet pga. 

gruppe, 

nasjonalitet

Uavhengig/

individualistisk

Gjensidig 

avhengighet/

kollektivistisk

(Robins et al. 2008)

Indikatorer på selv-prosesser

 Lingvistiske 

 Selv-referering

 Narrativer

 Kognitive

 Selv-gjenkjennelse i speilbilder

 Imitasjon

 Rolletaking

 Emosjonelle

 Selv-involverende emosjoner (skam, skyld, stolthet mv.)

 Empati



11

Selvet: Forskning i et 

naturalistisk perspektiv

 Studier av lingvistiske, kognitive og 

emosjonelle selv-indikatorer hos mennesker

 Komparative studier

 Nevro-kognitive studier

 Evolusjonsteori: Selvet som tilpasning
 Selv-regulering

 Informasjonsprosesseringsfilter

 Forståelse av andres sinn

 Identitetsprosesser

Et liv i grupper

Sosiale strukturer, statushierarkier

Nomadisk/halv-nomadisk livsform

Selv-følelse over livsløpet

 Selvet oppstår relativt tidlig i livet 
 Spesifikke og ganske stabile selv-representasjoner 

(inkl. selv-vurderinger) rundt 4-årsalder 

 Mer helhetlig selv-følelse i 6-9-årsalderen 

 Økende stabilisering av selv-følelse i 

voksenalder (likt personlighet)

 Mindre stabil selv-følelse i alderdommen 

(ulikt personlighet)
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Selv-følelse: Endring i nivåer 

over livsløpet

 Barndom↑ (særlig tidlig barndom)

 Ungdomsalder↓(særlig hos kvinner)

 Voksenalder↑

 Alderdom↓

Oppgave 4

Redegjør for konstruktet ‘menneskelig 

tilknytning’ (‘attachment’), og diskuter dets 

plass og betydning i trekk-basert 

personlighetsteori (FFT).
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Begrepsvaliditet

Element Beskrivelse

Trekk Virkelige psykobiologiske strukturer og mekanismer som 

danner grunnlag for funksjonelle disposisjoner

Trekk-konstrukt Teori om trekket og trekk-dimensjonen (konstrukt), utviklet 

og raffinert gjennom forskning

Trekk-indikator Observerbare, målbare tegn/egenskaper som er statistisk 

assosiert med trekket (indikator – latent  variabel/faktor)

Trekk-dimensjon En fordeling av verdier (tall) for trekket, fremkommet ved 

målinger av egenskapen i populasjonen

Tilknytning (attachment)

 Dannelse av emosjonelle bånd mellom et 

barn og en omsorgsperson (eller mellom 

voksne individer)

 Tilknytningsatferd er differensiert (f.eks. i 

relasjon til mor/far) og kan ikke ”reduseres” til 

temperament

 Kvaliteten på tidlig tilknytning har 

konsekvenser for senere sosio-emosjonell 

utvikling
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Tilknytningsdimensjoner (1)

Fraley & Shaver, Handbook, 2008

(Neg. Selv-modell)(Pos. Selv-modell)

(Neg. Andre-modell)

(Pos. Andre-modell)

Tilknytningsdimensjoner (2)

 De to hoveddimensjonene i human tilknytning 

kan observeres hos både barn og voksne

 Tilknytningsdimensjonene er relatert til 

personlighetstrekk, men kan ikke ”reduseres” 

til disse trekkene

 Ind. forskjeller i tilknytning kan predikere en 

rekke utfall selv når det er kontrollert for 

personlighetstrekk   
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Selvets struktur og nivåer

Nivå Orientering Beskrivelse Grunnlag for 

selvrespekt

Kulturelle 

forskjeller

Personlig (I)

Relasjonelt (II)

Sosialt (III)

Kollektivt (IV)

Privat, en selv

Intim, nær

Interpersonlig

Samfunn, 

offentlig

Trekk, verdier, 

evner

Andre 

mennesker, 

personlig 

kontakt

Sosiale roller, 

rykte

Sosiale/ 

kulturelle 

kategorier

Personlige mål 

og standarder

Gjensidighet, 

”nær”-

bekreftelse

Offentlig 

anerkjennelse, 

rollestolthet

Stolthet pga. 

gruppe, 

nasjonalitet

Uavhengig/

individualistisk

Gjensidig 

avhengighet/

kollektivistisk

(Robins et al. 2008)

Neo-sosioanalytisk modell

Roberts & Nickel (2017). Kap. 11 i Personality development across the lifespan
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FFT og tilknytning

Cognition

Sex
Aggression

Attachment

FFT mangler teori om:

1) Meta-kognisjon 

2) Intrapsykisk representasjon

3) Menneskenatur

4) Dynamikk/prosess

5) Symbolske uttrykk

6) Ubevisste/implisitte prosesser

7) Subjektperspektivet

8) Normative personlighetsaspekter

Metodeoppgave 1

Diskuter muligheter og problemer ved bruk     

av psykobiografisk metode i  

personlighetspsykologi.
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Psykobiografi: en definisjon

”Psychobiography may be defined as the

systematic use of psychological (especially

personality) theory to transform a life into a 

coherent and illuminating story” (McAdams, 

2005)

McAdams’ rammeverk

Personen som:

 Actor (trekk/disposisjoner)

 Agent (motiver, roller, holdninger, mm.)

 Author (narrativt selv)

Personlighetstrekk 

Karakteristiske tilpasninger

Livshistorier og identitet

Evolusjon

Kultur
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Retningslinjer for psykobiografisk 

undersøkelse (1)
Sensitivitet/evne til å oppfatte

 Forrang (Primacy): Det som kommer først

 Hyppighet (Frequency): Det som fremkommer ofte

 ”Unikhet” (Uniqueness): Det som er særegent, uvanlig

 Negasjon (Negation): Det som benektes, snus om

 Vektlegging (Emphasis): Det som betones/nedtones

 Unnlatelse (Omission): Det som mangler

 Feil/forvrengning (Error/distortion): Det som er feil, skjevt

 Isolering (Isolation): Det som står alene, ikke passer

 Ufullstendighet (Incompletion): Det som ikke er fullført

Retningslinjer for psykobiografisk 

undersøkelse (2)
Hva er en adekvat psykobiografi?

 Tar hensyn til relevant informasjon

 Premisser og  spørsmål er tydeliggjort

 Er koherent og konsistent med fakta

 Er formulert på en klar og direkte måte

 Gir hypoteser som kan undersøkes empirisk

 Er i samsvar med etablert forskning 

 Er nyttig/informativ og opplysende

 Ivaretar klient/biografert person og ‘lesere’
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Psykobiografi – alternativ til 

psykoanalytisk forståelse (?)

”Narrative theories and concepts offer a strong

alternative to the tired dogmas of

psychoanalysis for the interpretation of case 

studies, biographies, and the intensive study of

the single life over time in society” (McAdams, 

2008, Handbook)

Kritikk av psykobiografi (og 

psykoanalyse)

 Feilaktig antagelse om kritisk periode (Critical-period fallacy)

 Feilaktig vektlegging av enkelthendelser (Eventism)

 Inadekvat belegg (Evidence)

 Neglisjering av sosiale og historiske faktorer

 Feilaktig tilbakeføring til barndom (Originology)

 Overdreven vektlegging av psykopatologi (Patografi)

 Tendensiøs rekonstruksjon
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Generelle prinsipper (5)

Vurdering av mulige feilkilder:

Selvbekreftende hypoteser
 (Ser ikke alternative vinklinger)

Diagnostiske prototyper
 (For lite oppmerksom på kriterier)

Overdreven sikkerhet, etterpåklokskap
 (Drives ofte av ‘personlig erfaring’ og ‘godt skjønn’)

 ‘Fri’ klinisk hermeneutikk
 (Subjektive, svakt funderte tolkninger/antagelser)

Baseratefeil
 (Overvurderer forekomst av sjeldne fenomener)

FFM (2)

Utgangspunkt (‘intuisjoner’):
 ”Traits are endogenous basic tendencies that give rise to 

consistent patterns of thoughts, feelings, and actions” 

(Costa & McCrae, 2006)

 ”Personality traits, like temperaments … follow intrinsic

paths of development essentially independent of

environmental influences ” (McCrae et al., 2000).

 ”Specific behaviors, transient moods, and biographical

details tell us about the individual-in-context but may not 

permit generalizable insights. From the perspective of trait

theory, these two levels appear to yield truisms and 

trivia” (Costa & McCrae, 2008).
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Metodeoppgave 2

Statistisk versus klinisk prediksjon: 

Redegjør for hva denne debatten går ut på 

og gi en stikkordsmessig oppsummering 

av hva den empiriske forskningen har vist.

Klinisk prediksjon

”Clinical prediction refers to any judgment

using informal or intuitive processes to 

combine or integrate client data. 

Psychologists use the clinical method when

their experience, interpersonal sensitivity, or 

theoretical perspective determines how they

recall, synthesize, and interpret a client’s

characteristics and cicumstances” (Ægisdóttir

et al., 2006, min uth.)
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Statistisk prediksjon

”By contrast, when using the statistical

method, client data are entered into formulas, 

tables…, or charts that integrate client

information with base rate and other empirical

information…. While the statistical method is 

potentially 100% reproducible and well

specified, the clinical method is neither as 

easily reproduced nor as clearly specified” 

(Ægisdóttir et al., 2006, min uth.)

Eksempler på statistiske 

prediksjonsmetoder

 Tabeller, diagrammer, algoritmer

 Vanlig multippel regresjon (signifikanstesting, 

vekting, forklart varians)

 Logistisk regresjon (signifikanstesting, 

vekting, sannsynlighet)

 Testskårer (cutoff-verdi) og informasjon om 

sensitivitet, spesifisitet, pos./neg. prediktiv 

evne mv.
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Empirisk forskning

 Etter Meehls (1954) grunnleggende bidrag 

har det blitt publisert en rekke empiriske 

studier, innenfor flere fagområder

 To meta-studier:
 Grove et al. (2000)

 Ægisdóttir et al. (2006)

Områder hvor statistiske prediksjons-/ 

klassifikasjonsmetoder er brukt

 Rettspsykologi, kriminalomsorg

 Utdannelse, arbeid og organisasjon

 Økonomi/business

 Medisin

 Klinisk psykologi, rådgivning
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Eksempler på prediksjonsoppgaver (klinisk 

psykologi og rådgivning)

 Psykiatrisk diagnose

 Utfall av psykoterapi

 Virkelige vs. tilfeldige MMPI-profiler

 Lovbrudd og voldshandlinger

 Studieprestasjoner

 Suicid-forsøk

 Simulering (malingering)

Grove et al. (2000)
On average, mechanical-prediction techniques were about 10% more 

accurate than clinical predictions. Depending on the specific analysis, 

mechanical prediction substantially outperformed clinical prediction in 

33%–47% of studies examined. Although clinical predictions were

often as accurate as mechanical predictions, in only a few studies 

(6%–16%) were they substantially more accurate. Superiority for 

mechanical-prediction techniques was consistent, regardless of the

judgment task, type of judges, judges' amounts of experience, or the

types of data being combined. Clinical predictions performed relatively

less well when predictors included clinical interview data. These data 

indicate that mechanical predictions of human behaviors are equal or 

superior to clinical prediction methods for a wide range of

circumstances. 

(Fra Abstract, Psychological Assessment, 12, 19-30, 2000)
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Ægisdóttir et al., 2006

”The overall effect of clinical versus statistical prediction showed a 

somewhat greater accuracy for statistical methods. The most stringent 

sample of studies, from which 48 effect sizes were extracted, indicated a 

13% increase in accuracy using statistical versus clinical methods.” 

(Fra Abstract, The Counseling Psychologist, 34, 341-382, 2006))

Effekter av antatt relevante 

variabler

+ statistisk effekt; - ingen effekt

KM – klinisk metode, SM – statistisk metode

 Type prediksjonsoppgave (+) (SM > KM)

 Data-kontekst (kjent/ukjent setting) (+) (SM > KM)

 Formeltype (+)

 Informasjonsmengde (+) (SM > KM)

 Inf. om prevalenser (-, +) (SM = KM; SM > KM)

 Tilgang til statistisk formel (-) (SM > KM)

 Klinisk ekspertise (-, +) (SM = KM; SM > KM)
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Annen relevant forskning

 Mengde relevant erfaring (klinisk praksis, 

utdannelse) har marginal, men systematisk 

effekt på nøyaktighet i klinisk bedømmelse 

(d= 0.12; Spengler et al., 2009)

 Ikke klart påvist at klinisk dyktighet generelt 

henger sammen med erfaring som terapeut 

‘…psychotherapy is a profession without any

expertice.’ (Tracey et al., 2014)

Implikasjoner (1) 

1. Statistiske prediksjons- og klassifikasjonsprosedyrer er 

gjennomgående mer nøyaktige enn kliniske prosedyrer 

(d= 0.13). 

2. Tilsynelatende små/moderate effekter må vurderes i en 

videre teoretisk og praktisk kontekst. 

3. Statistiske prosedyrer bør i større grad benyttes innen 

klinisk/anvendt psykologi, særlig når nøyaktig 

bedømmelse er viktig og feil kan ha store konsekvenser
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Implikasjoner (2)

4.Ikke alle formler og prosedyrer er like effektive; 

psykologer bør særlig være fortrolige med bruk av 

regresjonsmetoder og cutoff-skårer (test-validitet, 

informasjon om prevalenser)

5.Psykologer bør generelt være kritiske til nøyaktigheten av 

kliniske vurderinger, selv når de er fremkommet i kjente 

kontekster

6.I noen sammenhenger fungerer klinisk prediksjon like bra 

som statistisk prediksjon

7.Praktisk-klinisk erfaring påvirker (øker) klinikeres 

selvsikkerhet, men i liten/usikker grad deres faktiske 

kompetanse


