
Retningslinjer for bacheloroppgave – Kultur og samfunnspsykologi  
 
Formål med bacheloroppgaven 

 Bacheloroppgaven er ment å utfordre og gi øvelse i å anvende etikk, forskningslitteratur og 
teori på en relevant og hensiktsmessig måte 

 Å gjennomføre en egen undersøkelse for så å skrive om den i en bacheloroppgave skal bidra 
til å kunne lære å tenke metodisk 

 Studenten skal kunne danne seg oversikt og ny innsikt i det valgte tema 
 

Forventet læringsutbytte (fra studieplanen): 
 
Kunnskapsmål 

o Ha bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen psykologien, med 
særlig dybdekunnskap innenfor kultur- og samfunnspsykologi 

o Kunne gjøre rede for psykologiske prosesser på feltet man har studert i kulturell og 
samfunnsmessig kontekst 

Ferdighetsmål 
o Anvende kunnskapen som er opparbeidet gjennom studiet til å analysere, forstå og 

bidra på det valgte feltet 
o Kunne anvende begreper og teorier innenfor kultur- og samfunnspsykologi på et gitt 

problemområde i en gitt kontekst 
o Kunne samle, vurdere og strukturere informasjon om et felt fra eget arbeid og ulike 

kilder 
o Analysere et felt/fenomen ut fra egen empiri og/eller relevante teoretiske 

perspektiver 
Generell kompetanse 

o Kunne opptre med integritet og på en metodisk og etisk reflektert måte i et 
prosjektarbeid 

o Kunne vise respekt og empati for menneskene man møter og omtaler under arbeidet 
o Kunne formidle fagkunnskap, særlig fra eget fordypningsarbeid, både muntlig og 

skriftlig 

Omfang  

En bacheloroppgave på 20 studiepoeng skal bestå av 8 000 ord (+/- 10 %). 

Innholdsfortegnelse og litteraturliste teller ikke med i omfanget. Er oppgaven for lang eller 

for kort kan studenten bli bedt om å redigere den før den blir vurdert.  

 

Bacheloroppgaven skal bygge på prosjektbeskrivelsen utarbeidet i metodekurset (PSY222).  

 

Bacheloroppgaven skal utarbeides elektronisk, med en alminnelig skriftfont, med halvannen 

linjeavstand og normal margoppsett. Den skal gjøre bruk av overskrifter, inneholde en 

innholdsfortegnelse, gjøre bruk av et konsekvent henvisningssystem og ha en litteraturliste 

(kilder, primær- og sekundærlitteratur). 
 

Bacheloroppgaven kan skrives på et av de skandinaviske språk eller på engelsk (dette må 

avklares med veileder).  

 



Krav til oppgaven 

Tema og problemstilling er selvvalgt, men skal godkjennes av emneansvarlig eller veileder. 

Godkjenningen skal sikre at tema eller problemstillingen er relevant og gjennomførbar.  

 

Studentene skal selv kunne samle inn nødvendig materiale og data til oppgaven.  

 

Den skal være bygd på en selvstendig og metodisk bevisst undersøkelse av et kildemateriell, 

eller representere en vurderende analyse/diskurs av andres forskning. Studentene skal vise 

evne til å skrive systematisk, logisk og konsistent. De skal vise at de har utviklet en 

selvstendig og reflektert holdning til eget fordypningsområde, og forståelse for og evne til å 

anvende en metodisk vitenskapelig tankegang steg for steg. Oppgaven skal ha en tydelig 

struktur og sammenheng mellom problemstilling, litteraturanalyse, metodedel (gjelder 

empiriske oppgaver), drøfting og konklusjon. Det er ønskelig at drøftingen er kritisk, 

problematiserende og selvstendig. Det er også ønskelig at oppgaven skal peke på nye 

utfordringer innen fagfeltet.  

 

Nødvendige etiske retningslinjer skal ivaretas på en forsvarlig måte i samråd med veileder. 

Informert samtykke skal være ivaretatt ved alle spørreundersøkelser eller lignende.  

  

Strukturelle anbefalinger 

Bacheloroppgaven består av følgende komponenter: Forside, sammendrag, 

innholdsfortegnelse, hoveddel med tilpasset struktur for teoretiske eller empiriske oppgaver 

(se under for eksempel på oppsett), kilde- og referanseliste og evt. vedlegg 

 

Empiriske oppgaver: 

 Innledning som redegjør for 

problemstilling og tema 

 Litteraturanalyse 

 Metodedel med etisk refleksjon 

 Resultatdel 

 Diskusjonsdel 

 Oppsummering/Konklusjon 

 Referanseliste 

 Appendiks/vedlegg 

 Teoretiske oppgaver: 

 Innledning som redegjør for 

problemstilling og tema 

 Litteraturanalyse 

 Drøftingsdel 

 Oppsummering/Konklusjon 

 Referanseliste 

 Appendiks/vedlegg 

 

 

 

Plagiat og fusk 

 

Forskning forutsetter aktiv bruk av andre forskeres arbeider, og krever tydelig henvisning til 

disse når de brukes. I bacheloroppgaven kreves nøyaktig og korrekt kildebruk. Studenten må 

være påpasselig med hvordan andres argumentasjon og fremstilling gjengis. Kilden skal alltid 

angis, også når den gjengis med egne ord. Det å ”klippe og lime”, kopiering eller omskrivning 

fra andres arbeider uten å oppgi kilder betraktes som plagiat.   

Plagiat kan medføre stryk. 

 



Elektronisk innlevering  
Innlevering til veiledning foregår elektronisk gjennom itslearning, etter de retningslinjer og 

frister som veileder angir.  

Innlevering av bacheloroppgaven til vurdering gjøres i itslearning etter mal for 

oppgaveinnlevering (KSS 4.6.2). Frist for innlevering angis i StudentWeb.  

 

Obligatoriske krav 
Under arbeidet med bacheloroppgaven må kandidaten oppfylle følgene arbeidskrav:  

 Oppstartsuke med obligatoriske forelesninger, seminarer og gruppearbeid (første 

uka i undervisningsperioden)  

 Innlevering av problemstilling og plan for bachelorarbeidet ved oppstart (første uka i 

undervisningsperioden) 

 To individuelle veiledningssamtaler med faglærer  

 Deltakelse i seminargruppe gjennom undervisningsperioden (minst 75 % oppmøte) 

 Avslutningsseminar to uker før innlevering 

 Gruppesamling og presentasjon av bachelorarbeidet på fagseminar med alle 

psykologistudenter.  

 

Veiledning og omfang 

Studentene har plikt til å møte til minimum 2 veiledningssamtaler, og har rett på 3 

klokketimer veiledning (noe av veiledningen kan gjøres i fellesseminarer og 

gruppeveiledninger). 

 

Studentenes ansvar: 

 Lage fremdriftsplan 

 Avtale tid for veiledning 

 Holde løpende kontakt med veileder om fremdrift 

 Gi beskjed om avtalen om veiledningen ikke kan opprettholdes 

 Alltid forelegge skriftlig materiale før hver veiledningssamtale. (Dersom skriftlig 

materiale ikke foreligger kan timen bli utsatt.) 

 

Veileders ansvar: 

 Å støtte og utfordre studenten i forhold til dennes prosjekt for å fremme faglig (og 

personlig) vekst. 

 Veilede kandidaten til å utarbeide og presisere problemstillingen 

 Klargjøre og smalne inn feltet for å gjøre oppgaven mer presis 

 Diskutere teori knyttet til oppgaven 

 Åpne for nye perspektiver 

 Komme med innspill i forhold til struktur i besvarelsen 

 Veilede med henblikk på utvelgelse av litteratur og gi innspill til eventuell annen 

litteratur.  


