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Utforming og innlevering 
Oppgavens lengde skal ikke overskride 20 sider (7000 ord). Marger skal være 2,5 cm på 
alle sider, og linjeavstand 1,5, papirformat A4. Font skal være Times/Times New Roman 
12 p. Forord, tabeller, figurer, appendix og referanser regnes ikke med i sidetallet. Alle 
ark nummereres fortløpende fra og med første side etter sammendraget. Det skrives kun 
på den ene siden av arket.  
 
Rapporten utformes i henhold til APA-standarden, med to unntak: 

• Plassering av tabeller og figurer: Selve oppsettet og tekstingen av tabeller og 
figurer følger APA, men figurer/tabeller settes inn i teksten der de hører hjemme, 
og ikke på særskilte ark bakerst i oppgaven.  

• Oppgaven skal ha linjeavstand 1,5. 

Innlevering: Elektronisk utgave lastes opp i Frontermappe. I tillegg leveres oppgaven i 3 
eks. i ekspedisjonen, IPS, innen fastsatt frist. Hvis oppgaven sendes pr. post, må den 
poststemples senest på innleveringsdatoen. Bruk adresse: Institutt for psykologi, 
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø, og merk konvolutten "Eksamensoppgave PSY-
2002". Det anbefales i tillegg å sende inn ett eksemplar rekommandert for å ha bevis for 
at oppgaven er innsendt dersom den skulle bli borte i posten.  

 
 
Struktur 
Bacheloroppgaven består av følgende komponenter: Forside, sammendrag, hoveddel med 
tilpasset struktur for litteraturbaserte studier eller standard struktur for empiriske 
prosjekter (se under), referanseliste, og evt. appendiks.  
 
Rapporten må dessuten ledsages av et forord som underskrives av student(er) og veileder. 
 
Rapportens to første sider omfatter forsiden og sammendrag: 

• Forsiden skal angi oppgavens tittel, kandidatnummer, fag og type eksamen, 
tidspunkt og sted, samt veileders navn.   

• Annen side skal inneholde et sammendrag (abstract) på max 200 ord med 
rapportens tema, problemstilling og konklusjon. For empiriske prosjekter gjelder 
at sammendraget også skal inkludere metode, resultater/funn, samt implikasjoner 
av resultatene.  

Hoveddelen av rapporten skal være inndelt i seksjoner med egne overskrifter slik APA 
krever. Du skal ikke ha med noen "innholdsfortegnelse" eller "disposisjon". Oppgaven 
skal være godt strukturert, klar og leselig. 



• Både empiriske og litteraturbaserte rapporter har en innledning, som redegjør for 
tema og problemstilling(er). Innledningen har ikke noen egen overskrift. 

• Empiriske oppgaver har deretter en metodedel (deles videre inn i "deltakere", 
"utstyr/materiell", "prosedyre", ”design og statistikk”), en resultatdel og en 
diskusjonsdel. Hver av disse delene har egen overskrift. 

• Litteraturbaserte  oppgaver organiseres gjerne etter emne/problemstilling, der 
tema/problemstilling bestemmer overskriftene for de ulike delene.  

Referanseliste skal følge umiddelbart på ny side etter diskusjonsdelen, og inneholder alle 
kilder som er vist til i oppgaven. Litteraturbruk i oppgaven skal skje ihht APA-
standarden. Alle henvisninger til litteratur i teksten må gjenfinnes i denne litteraturlisten, 
og alle referanser i litteraturlisten må forekomme i teksten. 
 
Se ellers heftet ”Hvordan utforme skriftlige besvarelser” og APA-manualen for råd og 
vink. 

 
Valg av tema 
I starten av hvert semester bekjentgjøres aktuelle prosjekter studenten kan knytte seg til. 
Studenten skal selv ta kontakt med prosjektansvarlig veileder, som deretter avtaler 
deltakelse direkte med studenten. Koordinator for Psy-2002 kan ellers være behjelpelig 
med å finne aktuelle veiledere ved IPS. Studentene anbefales å orientere seg på 
instituttets hjemmesider vedr. hvilke temaer de ulike faglærere arbeider med. Studenten 
kan ikke velge klinisk-psykologiske temaer, dvs. temaer som dreier seg om psykologisk 
behandling. 
 
Tittel og innhold for forskningsrapporten skal skisseres i en kort prosjektbeskrivelse, som 
fungerer som en kontrakt mellom student(er) og veileder. Denne prosjektbeskrivelsen 
leveres instituttet innen gjeldende frist, og er en forutsetning for å kunne levere BA-
oppgaven.  
 
Flerforfatterskap 
Inntil to studenter kan skrive sammen hvis rapporten er empirisk; litteraturbaserte 
rapporter skal utformes individuelt.  
  
Hvis to studenter skriver empirisk rapport sammen, vil oppgaven bli vurdert med én 
karakter. Forordet skal i slike tilfeller si noe om arbeidsfordelingen mellom studentene og 
veileder, og eventuelt andre involverte. Det forutsettes at arbeidsbelastningen har vært 
like stor for begge og at studenter som leverer et samlet produkt, begge står for dette. 
Merk at karakteren for medforfattede rapporter ikke kan klages på av bare en forfatter, 
begge må være enige om eventuell klage. 

 
 
Veiledning 
Veiledning er obligatorisk, og skal avsluttes en uke før innlevering. Unntak er rent 
praktisk informasjonsutveksling knyttet til forordet.   



• Veiledning innenfor de empiriske prosjektene vil kunne være relativt omfattende, 
og studenten må også påregne å delta i arbeid med forberedelse og gjennomføring 
av prosjektet. Veiledning tilknyttet de ulike faser i prosjektgjennomføringen, 
inkludert planlegging, datainnsamling, dataanalyser og tilbakemelding på rapport, 
gjennomføres etter behov. Merk: Alle henvendelser til deltakere skal godkjennes 
av veileder før henvendelse skjer. I slike henvendelser skal studenten omtale seg 
selv som student (og ikke forsker). 

• På litteraturbaserte prosjekter vil veiledningen typisk være konsentrert om 
problemstilling, litteratur, og framstillings- og drøftingsstruktur med 
tilbakemelding på rapportutkast.  

Instituttet forbeholder seg retten til å avvise prosjekter der det ikke finnes 
veiledningskapasitet. Instituttet vil også kunne fastsette en maksimumsramme for 
veiledning. 
 
Studenten skal også gjøre seg kjent med forskningsetiske retningslinjer før noe kontakt 
med informanter eller deltakere opprettes. Dette skal sikres av veileder. 

 
 
Litteratur brukt i rapporten 
I tillegg til å benytte relevant litteratur som inngår i emner man ellers tar på 
bachelorprogrammet, skal studenten angi litteratur som inngår i arbeidet med rapporten.  
I dette inngår APA-manual og forskningsetiske retningslinjer. Alle referanser som ellers 
benyttes, skal oppgis i tekst og referanseliste.  
 
Forskningsetiske retningslinjer skal være kjent før deltakelse på prosjekter. 

 
 
Bedømmelse 
Ved karakterfastsettelse er det særlig tre forhold som kan fremheves: 

• Sensor skal primært vurdere oppgaven som ferdig produkt. Følgende momenter 
vektlegges:  

• Oppgaven skal være godt strukturert, klar og leselig.  
• Argumentasjonen skal være rimelig og ha god sammenheng.  
• Det skriftlige uttrykket skal være godt og presist og vise at kandidaten 

forstår og evner å formidle det han/hun behandler.  
• Om oppgaven følger APA-retningslinjene, både hva gjelder organisering, 

språklig stil, kildehenvisning og formatering. 
• Informasjon om studentens selvstendige bidrag i forberedelse og gjennomføring 

av grunnlaget for oppgaven (eks. om studenten selv har gjennomført 
datainnsamlingen ved empiriske rapporter).  

• For empiriske oppgaver gjelder at utfallet av undersøkelsen ikke skal ha 
betydning for karaktersetting. Dette betyr at du ikke vil få ekstra god karakter hvis 
du får en "signifikant effekt", eller dårligere hvis du ikke fant noen effekt.  

 



Plagiat og fusk  
Forskning forutsetter aktiv bruk av andres arbeider. Dette krever henvisning til andres 
bidrag. Gjengis et resultat/funn, argument eller synspunkt fra en annen, skal alltid kilde 
oppgis. Studenten må også være påpasselig med hvordan andres argumentasjon og 
fremstilling for øvrig gjengis. Plagiat – det å bruke andres formuleringer som sine egne – 
er fusk. Studenten kan for eksempel ikke ”sakse” et avsnitt fra en artikkel, bok eller 
internett og bruke dette som om det var studentens egen formulering. Dette gjelder selv 
om avsnittet omskrives. 
 
Siden BA-oppgaven er en hjemmeoppgave, kan instituttet ikke kontrollere i hvilken grad 
studenten får hjelp og veiledning av personer utenom veileder. Ved sin underskrift på 
egenerklæringen vedr. plagiat og fusk bekrefter man at det produkt som leveres, er ens 
eget og at studenten selv i samarbeid med veileder har stått for arbeidet. Hvis man har fått 
hjelp av en tredjeperson, skal dette fremgå av forordet. 
 
Ved plagiat/fusk gjelder ellers de retningslinjer UiT har fastsatt. 
 
 
Mer om forordet  
Forordet vil være litt forskjellig, avhengig av om det er snakk om et empirisk eller 
litteraturbasert prosjekt.  

For empiriske prosjekter gjelder følgende: 

• IDEEN. Uten idéen skjer intet. Beskriv i hvilken grad dette var din idé, eller om 
det var veileders idé eller "halvferdige" idé som du har utviklet. Du bør nevne i 
hvilken grad du selv fant litteraturen du bruker, likeså hvor mye hjelp du trengte 
for å gjennomføre litteratursøk, eks. PsycInfo,  Medline og Web of Science. 

• DESIGN. Opplegget for undersøkelsen, hvilke kontrollvariabler man inkluderer 
osv. Et dårlig design kan gjøre resultatene umulige å tolke, så dette er en kritisk 
fase i arbeidet. Hva er henholdsvis veileders og students bidrag til uformingen av 
designet? 

• IMPLEMENTERING. Noen må implementere designet til faktisk materiale, 
skrive ned instruks osv. Vanligvis trenger man veileders hjelp til dette, men du må 
oppgi i hvilken grad du selv bidro her. Alle skriv og henvendelser som gjøres til 
deltakere skal vedlegges oppgaven i et appendix. Merk også at alle slike 
henvendelser skal godkjennes av veileder. 

• GJENNOMFØRING. Du kan ha gjennomført undersøkelsen selv, eller 
datainnsamlingen kan ha blitt gjennomført av andre. Dette må oppgis. Nevn også 
om du har gjennomgått spesiell opplæring før datainnsamling. For eksempel 
trengs det ofte spesiell opplæring for brukt av teknisk utstyr, for eksempel 
øyebevegelseutstyr, EEG- registering/opptak, spesiell programvare. Nevn slike 
forhold  

• DATAANALYSE. Gjør rede for hvor mye du selv gjorde av dataanalyser, og hva 
veileder gjorde. For eksempel vil veileder ofte være ansvarlig for variansanalyse 



eller multippel regresjon, mens du gjerne utfører enkle tester, som for eksempel t-
tester, eller enkle korrelasjoner. 

• SKRIVING. Å skrive en bacheloroppgave er mer enn bare å analysere og legge 
fram data. Selv når alle skritt frem til nå har blitt fulgt til punkt og prikke, gjenstår 
fortsatt arbeidet med å koble foreliggende undersøkelse til aktuell litteratur på 
feltet, og å tolke resultatene. Du bør nevne i hvilken grad du selv fant litteraturen 
du bruker. Likeså, i hvilken grad er tolkningen av resultatene din egen? 
Veiledning bør kommenteres: hvor mye veiledning har du fått, og hva har dette 
betydd for sluttproduktet? 

• UNDERSKRIFT. Forordet skal være underskrevet av både deg selv og av 
veileder.  

For litteraturbaserte  prosjekter gjelder:  

• IDÉEN. Uten idéen skjer intet. Derfor, beskriv hvem sin idé det er, din, veileders, 
eller begges.  

• LITTERATUR. Du bør nevne i hvilken grad du selv fant litteraturen du bruker, 
likeså hvor mye hjelp du trengte for å gjennomføre litteratursøk, eksempelvis 
PsycInfo, Medline og Web of Science. 

• SKRIVING. I hvilken grad er tolkningen av materialet din egen? Veiledning bør 
kommenteres: hvor mye veiledning har du fått, og hva har dette betydd for 
sluttproduktet? 

• UNDERSKRIFT. Forordet skal være underskrevet av både deg selv og veileder. 

 

Utdypende litteratur 

• APA-manualen 
• Hvordan utforme skriftlige besvarelser 
• Retningslinjer for plagiat og fusk 

 

 



Skjema for registrering av arbeid med BA-oppgaven 
Skjemaet fylles ut av student og veileder, og undertegnes av begge 
 
 
Generelt for rapporten 
 VEILEDERS  

BIDRAG 
STUDENTENS  
BIDRAG 

 

 Intet  Noe Betydelig Intet Noe Betydelig 
1. Utforming av tema og forskningsspørsmål       
2. Utvikling av problemstilling       
3. Innhenting av litteratur       
4. Utforming av rapportens struktur       
5. Språklig bearbeiding       
 
Tillegg ved empirisk prosjekt 
BESVARES KUN VED EMPIRISK PROSJEKT VEILEDERS*  

BIDRAG 
STUDENTENS 
BIDRAG 

 

 Intet  Noe Betydelig Intet Noe Betydelig 
1. Utvikling av metode og design       
2. Utvikling av prosedyre for datainnsamling       
3. Kontakt med deltakere, rekruttering       
4. Datainnsamling       
5. Klargjøring av resultater før dataanalyse       
6. Dataanalyse       
7. Utskrift, statistiske resultater, figurer, tabeller       
8. Tolkning av resultater       
* Her inngår medarbeidere og assistenter 
 

 
 
 
_____________________  _______________________ 
STUDENT    VEILEDER 


