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Hjemmeeksamen innlevering: 9. desember, kl 14:00. Kun elektronisk innlevering  

Utlevering av oppgave: 25. november kl.09:00, Fronter  

 

Besvarelsen skal være på minimum 3000 ord (oppgi på forsiden hvor mange ord du har i 

oppgaven og hvilken oppgave du har valgt) 

 

Sensur etter tre uker.  

 

 

Kandidatene skal kun besvare en av oppgavene.  

 

Oppgave 1: Hvordan kan identitet forstås på ulike måter og hvilke samfunnsmessige 

konsekvenser kan ulike tilnærminger ha? Ta utgangspunkt i et psykologisk forskningsområde 

eller fenomen i din drøfting 

 

English translation:  

How can the concept of identity be conceptualized in different ways and what is the societal 

impact of different conceptualizations? Discuss this question by relating it to a psychological 

research area or phenomenon.  

 

Oppgave 2: Kritisk tekning er en viktig del av alle vitenskapelige felt og kan sies å være en 

del av den akademiske dannelse. Hvordan er kritiske tilnærminger viktige i psykologifaget? 

Diskuter med utgangspunkt i et område innenfor psykologifaget som du velger selv (du kan 

gjerne ta utgangspunkt i temaene på PSY 4505; kultur, selvet, kjønn, politisk psykologi, 

politiserte identiteter, ungdom og utvikling, ADHD/diagnostisering, økopsykologi) 

English translation:  

Critical thinking is an important part of all scholarly fields and one can argue that it is an 

integral part of academic life and scholarship. In which ways are critical approaches crucial 

in the field of psychology? Discuss this question by relating it to an area of your own 

choosing within the field of psychology (you may very well select one thematic area from PSY 

4505; culture, self, gender, political psychology, political identities, youth and development, 

ADHD/diagnosis, eco psychology) 

 

På forsiden oppgir du emnekoden, ditt kandidatnummer og semester 

I forbindelse med innlevering vil du også bli bedt om å levere inn din erklæring hva 

gjelder kilder og sitater 

Hvis du får problemer med innlevering eller har andre spørsmål ta kontakt med Mette 

Vidnes på 22 84 51 20 eller m.d.vidnes@psykologi.uio.no 
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