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Eksamensoppgave 

Alle oppgavene skal besvares. Gjør selv de nødvendige avgrensninger med tanke på at 

det er en fire-timers eksamen. Oppgavene skal besvares ut fra pensum. 

 

Oppgave 1 

Femfaktormodellen (FFM) har en sentral rolle i moderne personlighetspsykologi. Diskuter i 

hvilken grad femfaktormodellen fortjener den plassen den har. Hvordan kan integrering av 

andre perspektiv på personlighet kompensere for eventuelle begrensninger ved FFM? 

modellen?  

Oppgave 2  

Drøft påstanden: «Introverte trives bedre med hjemmekontor enn ekstroverte». Ta 

utgangspunkt i teorier og forskning beskrevet i pensum.  

 

Oppgave 3 

Gjør rede for hvordan individuelle forskjeller i bruk av sosiale medier; for eksempel hva man 

poster, hvor sterkt de uttrykker politiske meninger, eller generelt hvor mye man bruker sosiale 

media eller velger å ikke gjøre det, kan forklares ut fra det intrapsykiske domenet.   

 

 

Oppgave 4 

Gjør rede for relevante metoder for å studere personlighet innenfor tre domener i pensum. 

Diskuter hvordan de ulike metodene som benyttes representerer forskjellige syn på hva 

personlighet er innenfor de tre domenene du har valgt.   

 

 

Relevant pensumlitteratur: 
 

PSY1016 PERSONLIGHETSPSYKOLOGI 1 (7,5 STUDIEPOENG VÅR)  
Larsen & Buss (2017) Personality Psychology: Domains of knowledge. Kap 1-9, 11-13, 1516, 18 

Andre versjoner av boka kan benyttes. 
 
 



Eksamenskrav: 
 

Om en deloppgave ikke er besvart, eller på annen måte tilsvarer F, vil ikke dette automatisk medføre at 

hele oppgaven får F. Men en ubesvart oppgave vil trekke karakteren betydelig ned, spesielt med tanke 

på at det er en hjemmeeksamen.  

Referanseliste, eller referanser i tekst, er ikke påkrevd. Faglig diskusjon med vekt på pensum og empiri 

er bedre enn «synsisng» og common-sence 

Refleksjon og selvstendighet bør vektlegges mer enn detaljkunnskap, gitt at oppgaven besvares 

hjemme, med alle hjelpemidler tillat.  

 

Oppgave 1: FFM er den mest sentrale modellen innenfor det disposisjonelle domenet, og har fått bred 

empirisk og teoretisk støtte. (arvelighet, kulturell universalitet, gode mål, kompatibel med andre 

teorier/modeller, for begge kjønn, kan predikere atferd..).  Evolusjonsperspektivet kan bidra til å 

forklare hvorfor det akkurat er de fem trekkene som er i modellen, det biologiske domenet bidrar til å 

forstå arveligheten av trekkene, det fysiologiske bidrar til å forstå prosessen bedre, mens det sosiale og 

kognitive bidrar til å forstå miljøet, og interaksjon med miljøet bedre. Det dynamiske perspektivet 

bidrar også til å dekke deler som er utelatt i trekktilnærmingen. 

 

Oppgave 2:  

“Extraversion: high scorers have many friends, like parties, require people around to talk to, like 

playing practical jokes on others, display carefree, easy manner, and have a high activity level. Går 

man ut fra den biologiske modellen, og studiet av sensorisk deprivasjon, gir dette støtte for påstanden. 

På den andre siden vil det være mange andre faktorer som er avgjørende, -om man bor sammen med 

andre, om det er mulighet for å møte andre utenom jobb, og hvor ofte det er digitale møter. Teorier og 

noe empiri vil støtte påstanden, men personligheten er også viktig når det gjelder å forme sitt eget 

miljø, og de med høy E vil i større grad prøve å endre sitt miljø til å bli mer stimulerende. Passiv og 

aktiv person-miljø interaksjon/korrelasjon vil være relevant å nevne her.  

Oppgave 3 



Det intrapsykiske domenet (psykoanalyse/humanisme) fokuserer på behov og motiver. 

 

 

Intrapsykisk perspektiv 

Ulike faktorer påvirker atferd, tanker og følelser 

Mange av disse psykologiske mekanismer opererer utenfor vår bevisste oppmerksomhet 

Selv om mange av disse begreper og grunnleggende antagelser i dette domenet ligger utenfor 

rekkevidden av en direkte empirisk uttesting, viser forskning at f. eks motiver kan påvirke atferd  

Barndommen er viktig for den voksne personligheten 

Oppgave 4. Se tabellene nedenfor for en kort oppsummering av de ulike synene på hva personlighet 

er. Videre vil man i det intrapsykiske domenet ikke anta at man kan måle personlighet direkte, derfor 

benyttes projektive tester. Innenfor det biologiske er fokuset på gener og adopsjonsstudier, 

fysiologiske målinger. Personlighetstester innenfor det disposisjonelle domenet.  



 

 

 
 

Karakterbeskrivelse: 

 

 

symbol betegnelse 
Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av 

vurderingskriterier. 



 

A fremragende 
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. 

Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad 

av selvstendighet. 

 

B 
meget god 

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god 

vurderingsevne og selvstendighet. 

 

C god 
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste 

områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og 

selvstendighet på de viktigste områdene. 

 

D nokså god 
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. 

Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og 

selvstendighet. 

 

E tilstrekkelig 
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller 

ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og 

selvstendighet. 

 

F ikke bestått 
Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige 

minimumskravene. Kandidaten viser både manglende 

vurderingsevne og selvstendighet. 
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