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Besvar alle oppgavene 
 
 

1. Gjør rede for femfaktormodellen . 
 
 

2. Gjør rede for personlighetsutvikling  innenfor trekktilnærmingen 
(Det disposisjonelle domenet). 
 

 
3. Gjør rede for hvordan man kan få kunnskap om noens         

personlighet.  
Legg vekt på ulikheter knyttet til måling og metoder innenfor de 
ulike tilnærmingene til personlighet.  
 
 

4. Hvordan er studiet av emosjoner knyttet til personlighet?  
 
 

5. Gjør rede for essensen i Murrays motivasjonsteori? 
 
 

6. Hva er de viktigste bidragene fra psykoanalytisk/psykodynamisk 
teori til moderne personlighetspsykologi?  

 
 
 
 
 
 



  
  
  

  

 
  

Sensorveiledning PSY1016/PSYPRO4116 
Besvar alle oppgavene 
Generell informasjon til sensorene: En ubesvart oppgave vil ikke umiddelbart innebære at kandidaten 
stryker på eksamen, men det vil naturlig nok trekke den samlede karakteren ned.  

1. Gjør	rede	for	fem‐faktormodellen	.	
	
Denne	modellen	finner	vi	igjen	i	det	disposisjonelle	domenet,	hvor	trekk	defineres	som	tenden‐
ser	til	å	handle,	tenke	og	føle	på	bestemte	måter.	Femfaktormodellen	er	et	eksempel	på	en	tak‐
sonomi,	‐en	måte	å	organisere	personlighetstrekk	på.	Den	er	hierarkisk,	med	fem	store,	overord‐
nede	dimensjoner.	Trekkene	i	modellen	er	Nevrotisisme	(emosjonell	stabilitet,	N),	ekstroversjon	
(E),	Omgjengelighet/medmenneskelighet	(Agreableness),	Åpenhet	(o),	og	planmessighet	(c).	
Costa	&	McCrae	kan	nevnes.	Den	leksikalske	og	statistiske	tilnærmingen	kan	nevnes.	FFM	er	en	
Big	Five	modell,	og	det	er	stor	enighet	om	at	det	er	fem	store	faktorer,	men	noe	uenighet	om	hva	
den	5	faktoren	er,	(o).	I	andre	modeller	kalles	denne	intellekt	eller	kultur.	Det	antas	at	trekkene	
er	stabile,	og	at	de	påvirker	utfall	som	helse,	prestasjon,	og	relasjoner.		
Fra	slide:	“Four	ways	the	five	factors	are	basic”	Costa	&	McCrae	
•	longitudinelle	og	kryss‐	seksjonelle	studier	har	demonstrert	
vedvarende	atferds	disposisjoner	
•	De	5	faktorene	stammer	fra	ulike	personlighetssystem	og	
studiet	av	språk	
•	De	5	faktorene	funnet	i	forskjellige	aldre,	raser,	hos	begge	
kjønn	og	i	ulike	språkgrupper	
•	Arvelighetsstudier	demonstrerer	biologisk	grunnlag	for	
hver	av	de	5	faktorene.	
	
	
	

2. Gjør	rede	for	personlighetsutvikling	innenfor	trekktilnærmingen	(Det	disposisjonelle	domenet).	
Innebærer	både	stabilitet	og	endring.	Pensum	fokuserer	mest	på	hva	som	skjer	med	trekkene	i	
FFM	(se	over).		Fra	Slide:	(NB‐	alt	fra	slides	presentert	her	under	vil	ikke	være	naturlig	å	inklude‐
re	i	oppgaven).		
Kan	man	endre	personlighet?	
•	Hva	sier	det	om	et	personlighetstrekk	om	personer	skårer	veldig	
forskjellig	på	det	fra	et	tidspunkt	til	et	annet?	
•	Personlighetsutvikling	
1.	Stabilitet	
2.	Endringer	
•	Endringer	som	er	interne,	inne	i	individet	
•	Endringer	som	er	vedvarende.	Rank‐order	stabilitet	
•	Gjennomsnittsstabilitet	
•	Personlighetskoherens	
•	Roberts	and	DelVecchio	(2000)	“traits	are	quite	
consistence	over	the	time	of	life	course,	and	that	
consistency	peaks	after	age	of	50,	although	not	at	a	level	
not	high	enough	to	infer	a	complete	lack	of	change	in	
personality	traits”	
Trekk	og	utvikling	‐	Tre	analysenivå	



  
  
  

  

 
  

•	Populasjonsnivå	
–	Alle	går	igjennom	de	samme	endringene	
–	Mer	sosialiserte	og	mindre	emosjonelle	med	alderen	
•	Gruppeforskjeller	
–	Kjønnsforskjeller	
•	Individuelt	nivå	
–	Hva	er	betydningen	av	kriser?	Oppdragelse	
Er	personlighetstrekk	stabile	over	tid?	
•	Observasjons	av	barns	temperament	indikerer	at	stabilitet	kan	
observeres	i	de	første	måneder	av	vårt	liv,	og	at	disse	tendensene	blir	
mer	stabile	med	alderen	
•	Test	re‐test	koeffisient	=	stabilitets	koeffisient	
•	Validitetskoeffisient	=	samme	trekk	målt	ved	hjelp	av	to	ulike	tester	
•	Vi	blir	litt	mer	sosialiserte	(Høyere	A	og	C)	og	litt	mindre	emosjonelle	
(lavere	E	og	N)	med	alderen	
Personlighetsutvikling	inkluderer	både	stabilitet	og	endring	
–	Rank‐order	
–	Gjennomsnittsnivå	
–	Personlighetskoherens	
•	Endringer	må	være	interne	og	vedvarende	
	
Mulig	noe	nevner	noe	fra	denne	sliden:	

	
	

3. Gjør	rede	for	hvordan	man	kan	få	kunnskap	om	noens	personlighet.	Legg	vekt	på	ulikheter	knyttet	
til	måling	og	metoder	innenfor	de	ulike	tilnærmingene	til	personlighet.			

4. (her	er	det	flere	mulige	avgrensninger.	Det	er	ikke	forventet	at	alt	som	nevnes	nedenfor	er	med).		
Fysiologisk:	Electrodermal	Activity/Galvanisk	skin‐respons/skin	conductance,Hjerneaktivitet,	
fMRI,			cardiac	activity,	blodtrykk,	,puls	osv…Eysenck	sitt	spørreskjema	nevnes	også	i	dette	kapi‐
telet.	Sensation	seeking	scale	nevnes	her.	Trekk:	Personlighetstester,	20	statement,	(NEO	PI,	Cat‐
tel	16PF,	Eysenck	PI),	selvrapportering	og	at	andre	rapporterer,	Psykodynamisk:	Psykoanalyse,	
TAT,	Projektive	testerTAT	(for	motiver).	Fra	Slides	Humanisme:	Projektive	tester	brukes	for	å	
kartlegge	og	måle	ubevisste/implisitte	behov,	så	som	Thematic	ApperceptionTest	(TAT;	
Murray)	(cf	Rorschach,	”den	frie	assosiasjons	metode”)	
	Kjernetanke:	Hva	vi	ser	er	påvirket	av	våre	behov;	testpersonen	vet	ikke	at	



  
  
  

  

 
  

han/	hun	snakker	om	seg	selv,	hvilket	gjør	at	forsvaret	senkes.	+Q‐sort:	instrument	for	å	måle	
selvet:	”har	lett	for	å	få	venner”,	”har	vanskelig	for	å	uttrykke	sinne”		Tvungen	fordeling	
	Interessant	balanse	mellom	det	å	være	fleksibel	og	fast	
(kvalitativ).	Kan	brukes	til	å	måle	diskrepans	mellom	ideal	og	faktisk	selv,	Objektiv	metode	(fast	
og	fleksibel).	Kognitiv:	Rod	&	Frame	test	(persepsjon),	Locus	of	control	(fortolkning),	Personal	
project	analysis	(mål).	NB‐	dette	er	eksempler	fra	pensum,	og	man	kan	ikke	forvente	at	alt	nev‐
nes.		

 
Hvordan få kunnskap om egen og andres personlighet?  
• Spørre noen? Selvrapporterings data (S-data)  
– Fra ustrukturert til strukturert  
• California Psychological Inventory CPI  

• NEO PI R/ NEO 3  
– Eks. 20 påstander om seg selv  

– Experience sampling (Erfaringsutvelgelse) over tid (personsøker)  
• Utfordring ved selv-rapportering: Respons-sett (systematiske skjevheter)  
– ja-siing  

– Inkonsistent  

– Sosial-ønskelighet  

• Observere noen? – Observatør -rapporterings data (O-data)  
– Flere observatører – inter-rater reliabilitet  

– Naturalistisk versus kunstig: økologisk validitet vs kontroll  

 
Hvordan få kunnskap om andres personlighet? 

•	Teste	noen?	–	test	data	(t‐data)	
–	Standardiserte	testsituasjoner,	mekaniske	målemetoder,	fysiologiske	data,	
fMRI,	projektive	tester	
•	Google	noen?	Livshendelser	(Life‐Outcome)	data	(L‐	data)	
–	Sykdomshistorikk	
–	Levealder	
–	Yrkesprestasjoner	
–	Lønn	
–	Rulleblad					
	
Mulig	å	ta	med:		

Hvordan	studere	personlighet?		

• Eksperimentelle design  
– Manipulering  

– Kontroll  
• Randomisert tildeling til grupper  

• motbalansering  
– Statistisk signifikans  
• Korrelasjonsdesign  
– Korrelasjonskoeffisient .r  

– +/- .r Fortegnet beskriver forholdet - størrelse på r styrken  

– Kausalitetsproblematikk  

– 3.variabler  
• Case studie – Kasus design  
– Generaliseringsproblematikk  

Mulig noen trekker inn adopsjonsstudier og knytter det til biologisk/evolusjon. 
5. Hvordan	er	studiet	av	emosjoner	knyttet	til	personlighet?		



  
  
  

  

 
  

(dette er en vid oppgave, og det er flere mulige avgrensninger. Likevel, det er et eget kapittel i 
pensumboken som omhandler emosjoner, og selv om emosjoner er sentralt i mange kapitler, bør 
kandidaten komme inn på at studiet av emosjoner kan plasseres i det kognitive/erfarings domenet. 
Også sterkt knyttet til trekk-forskning. Tema som beskrives i pensum (kap 13/14 avh av utgave) 
er, Trekk vs tilstand (state-trait, Kategorisk vs dimensjonelt, Pos-neg affekt, Ekman og studiet av 
universelle emosjoner er også knyttet til evolusjon.,. Innhold vs stil nevnes i pensum, fokus på 
positive emosjoner, hensikt og betydning. Det samme for negative. Biologisk og kognitive teorier 
nevnes. Emosjonell stil handler om affektintensitet og mood variability. Personlighet og well-
being kan nevnes. N og E er sentrale trekk i studiet av emosjoner.  
Gjør rede for essensen i Murrays motivasjonsteori? Slide (nok engang: ikke forventet at alt 
nevnes): Motiv: 
En indre tilstand som vekker til live atferd og dirigerer denne mot 
spesifikke objekter eller mål 
Motiver er forskjellige fra hverandre både når det gjelder type og 
mengde 
Motiver er ofte basert på behov (det vil si at en person opplever en 
spenning i forhold til et utilfredsstilt behov som man ønsker å 
redusere) 
Motivasjon i forhold til både behov og vekst 
Motivasjon viktig i personlighetspsykologien fordi: 
� Indre psykologiske behov driver mennesker til å tenke, persipere og handle 
på visse predikerbare måter 
� Noen motiver ser ut til å virke utenfor vår bevissthet.  
Fordi at motiver kan være svaret på et viktig personlighetsmessig 
spørsmål: ”Hva får mennesker til å handle på ulike måter”? 
� Motivasjonstilnærmingen et bindeledd mellom den intrapsykiske 
tilnærmingen og trekkpsykologi i personlighetspsykologien? 
� Trekkteori beskriver i hovedsak atferd; altså ender man opp med å 
forklare atferd med atferd (sirkelargumentasjon?) 
� Nøkkelen til å forstå og forklare hvorfor vi gjør som vi gjør ligger i å 
få tak i folks motiv og behov.  
Murrays motivasjonsteori 
� Behov: 
Likt begrepet drift 
 ”potenality or readiness to respond in a certain way under certain given 
circumstances” 
Behov dirigerer persepsjon og handling 
Prosessen i forhold til det å redusere spenning som er det 
viktigste, ikke oppnåelsen av en tilstand uten spenning 
Murray foreslår 20 fundamentale behov, hvor behov er assosiert 
med: En spesifikk ønske eller intensjon,  Et spesifikk sett av emosjoner, Spesifikke tendenser mot 
atferd 



  
  
  

  

 
  

 

 
 

	
6. Hva	er	de	viktigste	bidragene	fra	psykoanalytisk/psykodynamisk	teori	til	moderne	personlig‐

hetspsykologi?		

	



  
  
  

  

 
  

 


