
PSYKOLOGISK INSTITUTT 

 

 

PSYC4500- Personlighetspsykologi 

Høsten 2015 

Tirsdag 17. november kl. 09.00-13.00 

Ingen hjelpemidler, utover forhåndsgodkjent ordbok, er tillatt under eksamen. 

 

Besvar 2 – to – av følgende 4 oppgaver:  

1. Hva er menneskelig tilknytning (attachment)? Hvordan kan evolusjonsteori bidra til å 

belyse dette fenomenet? 

 

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

påvise og karakterisere selv-relaterte fenomener.  

 

3. Forklar de grunnleggende modeller for samspillet mellom personlighet og psykopatologi 

(dvs. patoplastisk modell, spektrum-modell, etiologisk modell). Gi eksempler på hypoteser og 

forskningsresultater som kan belyse hver av disse modellene.  

 

4. Hva kan tvilling- og adopsjonsstudier lære oss om betydningen av arv og miljø for 

personlighet og personlighetsutvikling (trekkbasert)? Forklar idéen bak slike studier og gi en 

oversikt over de viktigste funnene.  

 

 

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

1. Statistisk versus klinisk prediksjon: Redegjør for hva denne debatten går ut på, og gi en 

stikkordsmessig oppsummering av hva den empiriske forskningen har vist. 

 

2. Definer begrepene: (1) Sensitivitet, (2) Spesifisitet, (3) Positiv prediktiv evne, (4) Negativ 

prediktiv evne. Forklar forholdet mellom sensitivitet og spesifisitet og den avveiningen som 

må gjøres mellom disse to i screeningundersøkelser.  
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PSYKOLOGISK INSTITUTT 

 

PSYC4500- Personlighetspsykologi 

Hausten 2015 

Tysdag 17. november kl. 09.00-13.00 

Ingen hjelpemiddel er tillat utover førehandsgodkjent ordbok 

 

Svar på to – 2 – av følgjande fire oppgåver: 

1. Kva er menneskeleg tilknyting (attachment)? Korleis kan evolusjonsteori bidra til å 

belyse dette fenomenet? 

2. Gjer greie for sjølv-omgrepet og skildr empiriske forskingsstrategiar som er utvikla for 

å påvise og karakterisere sjølv-relaterte fenomen.   

3. Forklar dei grunnleggande modellane for samspel mellom personlegdom og 

psykopatologi (dvs. psykopatologisk modell, spektrum-modell, etiologisk modell). 

Gje døme på hypotesar og forskingsresultat som kan belyse kvar av desse modellane.  

4. Kva kan tvilling- og adopsjonsstudiar lære oss om betydinga av arv og miljø for 

personlegdom og personlegdomsutvikling (trekkbasert)? Forklar ideen bak slike 

studiar og gje ei oversikt over dei viktigaste funna.  

 

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

1. Statistisk versus klinisk predikasjon: Gjer greie for kva denne debatten går ut på, og 

gje ei kort (stikkord) oppsummering av kva den empiriske forskinga har vist. 

2. Definer omgrepa: (1) Sensitivitet, (2) Spesifisitet, (3) Positiv predikativ emne, (4) 

Negativ predikativ emne. Forklar forholdet mellom sensitivitet og den veginga som 

må gjerast mellom desse to i screeningundersøkingar.  
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