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Hva er en hovedoppgave?

 Et selvstendig vitenskapelig arbeide (under veiledning)
 Det betyr at forfatteren må kunne gjøre rede for hele oppgaven 

(inkludert statistiske analyser)
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 Det er flere mulige typer prosjekter:
– Gjennomgang av litteraturen på et område sikte på teoretisk belysning 

(Psychological Review)
– Gjennomgang av litteraturen med hensyn på å finne ut hva man vet eller 

tror å vite
– Metodekritisk (Psychological Bulletin)
– ”Egne” data til å belyse en teori, eller å skape/modifisere kunnskap 

innenfor et område
 Kvalitative data, kvantitative data eller en kombinasjon

Anbefalinger

 Anbefaler en oppgave med ”egne” data – en 
empirisk oppgave

 De andre er både veldig vanskelige og tidkrevende
bli å l tt d d ft t
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– blir også lett essaypregede og oppsummerende ofte uten 
noe poenger som kan sies å være selvstendige

– Vanskelig å få god karakterer av den grunn

 Det er veldig lærerikt å samle inn data selv, ulempen 
er at det ofte tar mye tid. Alternativer:

– De fleste tar kontakt med en veileder, hvor de enten for 
utlevert data som er relevant for et tema. 

– eller får begrensede datainnsamlingsoppgaver innenfor 
rammene av et pågående prosjekt

Kvantitative hovedoppgaver:
prosjektbeskrivelsen og litt om selve 
oppgaveskrivingenppg g

Prosjektbeskrivelsen består av 

1. Vitenskapelig bakgrunn og problemformulering (ca 
2 sider)

2 Design og metode (ca 2 sider)2. Design og metode (ca 2 sider)

3. Forskningsetikk (ca ½ side, kan fort bli mer)

4. Tidsplan for gjennomføring (ca ½ side)

 Målet er å komme fram til en gjennomtenkt plan for 
ditt vitenskapelige arbeid. 

1. Vitenskapelig bakgrunn

 Hva har vært gjort tidligere innenfor feltet (kort!, ta 
kun med de viktigste og de nyeste studiene)

 Hvorfor er dette interessant å studere?
 Presenter dine 

PROBLEMSTILLINGER/HYPOTESER
– Jo mer spesifikt, jo bedre!!!
– Ikke ha for mange problemstillinger, blir sjelden 

vellykket

 Legg vekt på hvordan dette kan bidra til ny 
kunnskap/bedre forståelse av feltet

2. Design og metode

 Design: skal du studere årsak-virknings forhold eller 
sammenheng mellom variabler?

– Eksperimentelt design eller korrelasjonsdesign?
– Hva er fordelene og ulempene med designet du har valgtg p g g

 Utvalg:
– Representativt utvalg eller ikke? Og: hvorfor du vil velge 

denne typen utvalg?

– Hvor stort skal utvalget være?

– Hvordan skal du rekruttere utvalget ditt? 

– Potensielle problemer og hvordan du vil prøve å ta hensyn 
til dette
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2. Design og metode

 Måling:
– Hvordan vil du måle variablene?

 Selvrapportering, observasjon, atferd eller fysiologiske 
ålimålinger

 Egenutviklede mål eller mål som er utviklet av andre. Enklest 
med etablerte måleinstrument - om disse passer til 
undersøkelsen da….

 Mulige måleproblemer med dette og hvordan du vil (prøve) å 
ta hensyn til det

2. Design og metode: Kvantitativ 
analyse

 Hvilke statistiske metoder du vil benytte og gjerne 
hvorfor

 Relater dette til din problemstiling Relater dette til din problemstiling 
– skal du sammenligne grupper, er ANVOA ofte det beste 

– er det samvariasjon, er regresjonsanalyse ofte det mest 
egnede

– For vurdering av måleinstrument kan faktoranalyse være 
egnet

– Analysemetodene er imidlertid mer beslektede enn man 
skulle tro

– Ikke velg svært avanserte analyser bare fordi du tror dette 
vil gi bedre karakter

3. Forskningsetikk - noen 
momenter
 Innebærer prosjektet noen risiko for deltagerne? 

(smerter, psykiske påkjenninger, ubehag)
– Hvis ja, må du drøfte tiltak for å forebygge/minske dette. 

 Hva gjør du hvis det er risiko for nye funn av 
b t d i f d lt ?betydning for deltagerne?

– F eks avdekker lesjon/tumor i hjernen ved MR-scanning 
– Eller oppdager personer som er suicidale, selvskadende 

(hvis undersøkelsen har spørsmål om dette)

 Vil det være deltagere fra ”svake grupper” (personer 
med minoritetsbakgrunn, barn, pasienter, personer 
med reduserte kognitiv funksjon med mer)

 Skal du søke godkjenning fra REK?

4. Tidsplan 

 Gi en kort oversikt over tidsplan for gjennomføring av 
prosjektet

f. eks
Måned 1: Litteraturgjennomgang
Måned 2: Utvikling av spørreskjema/andre datainnsamlingsverktøy  
Måned 3: Innsamling av data, skriving av metodedel
Måned 4: Analyse av data 
Måned 5-6: Diskusjon av funn og ferdigstilling av oppgaven 

Hvis du trenger finansiell støtte til å gjennomføre prosjektet, forklar 
hvordan dette vil oppnås.

Den kvantitative hovedoppgavenppg
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Struktur

 Hovedoppgaven skal være en stor artikkel 
med samme form som de som står trykket i 
nasjonale og internasjonale tidsskrifter
D li di i j

Hovedoppgaven12

 Den vanlige disposisjonen er 
 1. Innledning
 2. metode
 3. Resultater
 4. Diskusjon
 5. konklusjon/avslutning (må ikke ha denne)
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Hva er den røde tråd?

 Tenk timeglass

 Problemstilling en 
naturlig konsekvens av
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naturlig konsekvens av 
innledningen.

 Resultater knyttet til 
problemstillingen

 Diskusjonen relateres til 
resultatene og 
introduksjonen. 

APA-stil som faglitterær sjanger

 Avdempet stil
– Fokus på innholdet – språket som medium

 Upersonlig
– Tredjepersonsform – ”objektivitetens retorikk”
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 Forsiktig
– Tar forbehold; holder seg til data

 Kollektiv
– Forskning er kumulativ, andre forskere omtales på en inkluderende (ikke-

aggressiv) måte
 Mange henvisninger (lang referanseliste)
 Få sitater
 Mange overskrifter 
 Få fotnoter

Tittel

 Kort 
– ikke full setning, ikke ha med alt, 10-12 ord

Hovedoppgaven15

 Informativ, konsis
– Mest sentrale begreper, vær spesifikk, fjern daukjøtt

 Forståelig
– Ikke forkortelser, ikke veldig teknisk

 Pirrende
 Vurdere todeling

– Spørsmål, kolon

Sammendrag og evt. forord

 Kort sammendrag (ca 200 ord) som viser 
problemstilling, fremgangsmåte, de viktigste 
resultatene og konklusjonresultatene og konklusjon

 Ikke presentert for mye tall

 Forord: ikke nødvendig, men mange har 
dette med. Inneholder gjerne takk til 
personer som ha bidratt til å gjennomføre 
prosjektet 
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Innledning

 Hva er tema for oppgaven og hvordan er det behandlet i 
litteraturen

– Hva man vet
– Hva man ikke vet
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– Hva man er usikker på / uenig om
– Henvisninger (referanser)

 Hva vi vil se nærmere på (skriv i presens)
 Hvordan vil vi gjøre det

– Foregriper metodedelen, men ikke bli for detaljert

Innledningen
 Innledningen skal ikke være mer enn 15-20% av oppgaven. 

Tilsvarer 7-10 sider i en oppgave på 50 sider. 

 Spar på ordene, bruk referanser aktivt (f eks: ”se Sundet, 2011 
for en nærmere gjennomgang), unngå å beskrive studier i detalj 
- og kom for helv til poenget!- og kom for helv.. til poenget!. 

 Innledningen skal bli snevrere etter hvert og skal munne ut i en 
problemstilling som følger naturlig ut fra det du har skrevet 
tidligere

 ”Innledningen er den siste delen man skriver i 
hovedoppgaven….” Ikke nødvendigvis, men en del sannhet i 
dette..

Hovedoppgaven18
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Metode
 Egner seg til å skrives først

 Rett på sak, ingen innledning 

 Gir ”oppskriften” på studien:
– Utvalg/deltagere

– Prosedyre (hvordan ble undersøkelsen gjennomført)

Hovedoppgaven19

y ( gj )

– Måleinstrumenter, gjerne med henvisning til reliabilitet og 
validitet

– Evt. Godkjenning fra REK

– Evt. statistiske analyser. NB! Du kan forutsett at leseren er 
statistisk skolert, trenger ikke å forklarer hva analysene gjør: 
”Korrelasjonskoeffisienten er et mål på samvariasjon 
mellom to variabler, varierer fra -1 til +1, bla, bla” – FY!!!

– Mer avanserte analyser kan dog beskrives litt

 Husk: det skal være tilstrekkelig med detaljer til å 
gjenta studien

Resultater
 Alle sliter med denne delen!
 Se tidligere hoved-/masteroppgaver og (enda bedre) 

tidsskriftsartikler for skrive- og presentasjonsstil

 Det første bud: Du skal gjøre analysene selv (men du kan få 
veiledning..)

– SPSS-manualer gir god info om hvordan analyser gjennomføres
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SPSS manualer gir god info om hvordan analyser gjennomføres
– Bruk hovedveileder – mange vil ha egen metodeveileder, men 

dette er urealistisk
– prøveprosjekt: har ansatt lektor som skal hjelpe studenter med 

analyser (Anne Marie Halberg) – Viser deg hvordan, men du må 
utføre analysene selv

– Ikke velg unødig kompliserte analyser som du ikke kan utføre selv 
med litt veiledning
 Kun hvis du er villig til å sette av ekstra tid til å lære deg dette på egen hånd

– F eks SEM-analyse, flernivåanalyse med mer.

Resultater

 Begynn gjerne med deskriptiv statistikk for variablene som skal 
analyseres (gj.snitt, std.avvik og evt. interkorrelasjoner)

– NB! Her er det mye informasjon som mange ignorerer!
– Kommenter gjerne nivå og spredning (gj snitt og SD) på den/de viktigsteKommenter gjerne nivå  og spredning (gj,snitt og SD) på den/de viktigste 

variabelen/lene

 Deretter spesifikke analyser som skal belyse problemstillingen 
(husk den røde tråd- minn leseren på hva du var ute etter)

– Bruk gjerne underoverskrifter relatert til problemstillingene

 Skriv i fortid
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Noen generelle kommentarer til 
resultatdel/analyser

 Ikke-signifikante resultater er ålreite dyr! Litt kjedelige, men det 
viktigste er at du har en god problemstilling i oppgaven

 Signifikante funn er ikke nødvendigvis sterke funn, tolk 
betydningen av dette (er f eks forskjellen mellom to grupper stor 
eller triviell?)

– Ta gjerne med mål på effektstørrelser (r, R2, eta2, Cohens d-verdi)

 Avanserte analyser ikke nødvendigvis bedre enn enklere 
analyser – trenger ikke ha dette med bare for å imponere (eller 
ønske om en bedre karakter)
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Tabeller

 Vurder forhold mellom resultater i teksten, i tabeller og i figurer

 Resultater i tabeller og figurer skal alltid kommenteres i teksten 

– Men gjenta ikke i detalj, gi korte kommentarer som får frem meningen med 

resultatene og relasjonen til dine problemstillinger/hypoteser
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 Settes inn i teksten der de hører hjemme (ikke som vedlegg)

 Kalles Tabell 1, Tabell 2 osv

 Informativ og enkel overskrift 

 Skrives i Word - ikke lim inn fra SPSS

 Bruk så få forkortelser som mulig, fjern forstyrrende informasjon

 Organiser i rader og kolonner, prøv å bytte rader og kolonner

”Pimp my table”:  Før…

N Mean Std. Deviation
Std. Error 

Mean N Mean Std. Deviation
Std. Error 

Mean p

AQ_P_TOTAL 41 45,2683 5,57236 ,87026 46 47,1739 5,69329 ,83943 0,12
AQ_P_SM 41 10,6098 1,57921 ,24663 46 11,0217 1,34146 ,19779 0,19
AQ_P_Kog 41 18,4390 2,87271 ,44864 46 19,3261 2,59105 ,38203 0,13
AQ_P_ATFAFF 41 16,2195 2,30773 ,36041 46 16,8261 2,81507 ,41506 0,28
AQ_K_TOTAL 29 44,8621 8,13601 1,51082 40 46,0500 6,36879 1,00699 0,50
AQ_K_SM 29 10,1724 1,62720 ,30216 40 10,6500 1,67255 ,26445 0,24
AQ_K_KOG 29 18,5862 4,02241 ,74694 40 18,9250 3,14102 ,49664 0,70
AQ K ATFAFF 29 16 1034 3 13215 58163 40 16 4750 2 79181 44142

 

Klarert_dikotom

Nei Ja
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AQ_K_ATFAFF 29 16,1034 3,13215 ,58163 40 16,4750 2,79181 ,44142 0,61
AQ_DIFF_TOTAL 29 -,6552 8,20399 1,52344 40 -1,0500 5,23768 ,82815 0,81
AQ_DIFF_SM 29 -,2759 1,72992 ,32124 40 -,3750 1,21291 ,19178 0,78
AQ_DIFF_KOG 29 ,0345 3,91410 ,72683 40 -,4500 2,49049 ,39378 0,56
AQ_DIFF_ATFAFF 29 -,4138 3,27891 ,60888 40 -,2250 2,69365 ,42590 0,79
BR_P_BRI 39 38,6667 7,46689 1,19566 45 40,2667 8,89433 1,32589 0,38
B_P_MCI 39 52,4103 9,68645 1,55107 45 53,9778 11,74829 1,75133 0,51
BR_P_GEC 39 91,0769 15,77704 2,52635 45 94,2444 19,68289 2,93415 0,42
BR_K_BRI 28 39,5357 9,50042 1,79541 40 41,3500 11,88093 1,87854 0,50
B_K_MCI 28 58,0357 18,88264 3,56848 40 53,9500 16,34868 2,58495 0,34
BR_K_GEC 28 95,8214 23,73005 4,48456 40 95,3000 26,47611 4,18624 0,93
BR_DIFF_BRI_T 28 -1,7857 10,78874 2,03888 40 -,0500 11,00804 1,74052 0,52
B_DIFF_MCI_T 28 -6,3214 13,16576 2,48810 40 -,0750 10,96004 1,73293 0,04
BR_DIFF_GEC_T 28 -4,5714 12,32110 2,32847 40 -,0750 11,31459 1,78899 0,12
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Etter:
AQ N Mean SD N Mean SD p

Patients' scores

Total 41 45,27 5,57 46 47,17 5,69 0,12
SM 41 10,61 1,58 46 11,02 1,34 0,19
Cog 41 18,44 2,87 46 19,33 2,59 0,13
BA 41 16,22 2,31 46 16,83 2,82 0,28

Relatives' Scores

Total 29 44,86 8,14 40 46,05 6,37 0,50
SM 29 10,17 1,63 40 10,65 1,67 0,24
Cog 29 18,59 4,02 40 18,93 3,14 0,70
BA 29 16,10 3,13 40 16,48 2,79 0,61

Discrepancy scores

Total 29 -,66 8,20 40 -1,05 5,24 0,81

Cleared for driving
No Yes

Table 8. Mean differences on Awareness Questionnaire (AQ) and BRIEF between groups cleared and not 
cleared for driving
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, , , , ,
SM 29 -,28 1,73 40 -,38 1,21 0,78
Cog 29 ,03 3,91 40 -,45 2,49 0,56
BA 29 -,41 3,28 40 -,23 2,69 0,79

BRIEF

Patients' scores

BRI 39 46,33 8,77 45 47,42 9,47 0,59
MI 39 47,13 8,52 45 47,84 9,74 0,72

GEC 39 46,51 8,54 45 47,49 9,80 0,63

Relatives' scores

BRI 28 47,14 7,95 40 48,05 9,54 0,68
MI 28 51,96 12,30 40 48,55 9,96 0,21
GEC 28 49,75 10,29 40 48,23 9,69 0,54

Discrepancy scores
BRI 28 -1,61 11,36 40 -,58 12,08 0,72
MI 28 -7,29 19,19 40 ,73 15,50 0,06
GEC 28 -7,14 25,33 40 ,15 26,38 0,26

Legg inn 
forklaringer på 
forkortelser 
under tabellen 
om disse ikke 
er gjort rede for 
tidligere

Figurer

 Så selvforklarende som mulig

 Men skal likevel kommenteres i teksten

Brukes når man vil fremheve sammenligninger
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 Brukes når man vil fremheve sammenligninger

 Kalles Figur 1, Figur 2 osv. 

 Tekstes under figuren

 Ikke importer fra SPSS – bruk PowerPoint el. l.

 Fokuser på data
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Figure 1. Development of EDPS scores over time

Vanlige feil

Feil

 p= .000

 Nullhypotesen ble bevist…

Riktig

 p <.001

 Nullhypotesen fikk støtteyp

 Det var ingen signifikant 
gruppeforskjell(bra så langt!), 
og derfor er det ingen effekt 
av behandlingen

 Den statistisk signifikante 
forskjellen mellom gruppene 
viser at det er stor forskjell 
mellom gruppene

yp

 Forskjellen i 
gjennomsnittsverdi mellom 
gruppene er ikke stor nok til 
å kunne utelukke at dette 
skyldes en tilfeldighet

 Statistisk signifikans er ikke 
det samme som en stor 
forskjell/sterk sammenheng. 
Kan være det, men det må 
vi vurdere Hovedoppgaven28

Diskusjon

 Gjenta hovedfunn (med ord, ikke tall)
 Påpek hva som var ventet og hva som var uventet
 Hvordan henger de sammen med tidligere forskning 
 Samle løse tråder
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 Sjekk mot problemstillingene i innledningen
 Redegjør for ulike tolkninger
 Men dra ikke nye kaniner opp av hatten (for eksempel nye teorier som 

ikke er beskrevet i innledningen)
 Påpek begrensninger i f eks måleinstrument, utvalg og design

– men vær balansert – ikke slakt deg selv – hvis metodegrunnlaget 
undersøkelsen var så dårlig, hvorfor gjorde du den da? Det er ”alltid” noe 
positivt.

 Videre perspektiver:
– Teoretiske implikasjoner
– Mulige praktiske konsekvenser
– Forslag til videre forskning (helst noe mer enn ”mer forskning behøves…”)

Referanser

 Fullstendig overensstemmelse mellom referanser på lista og 
referanser i tekst

– Alle referanser i tekst står også på lista
– Alle referanser på lista står også i tekst

R f i t k t b tå å t ll

Hovedoppgaven30

 Referanser i tekst består av navn og årstall
– Smith (1991) fant at … Lignende funn er senere gjort av Knoll og Tott 

(2001).
– Flere studier har vist at … (Knoll & Tott, 2001; Smith, 1991)
– Smith og Smule (1991, ref. i Eysenck & Keane, 2004) fant at ..
– Men i samme avsnitt trenger ikke årstall nevnes hver gang Smith dukker 

opp
 Referanser på lista betyr at du har sett denne kilden og lest 

tilstrekkelig for ditt formål
 Referanser betyr at du har dekning for dine faglige påstander
 Sidetall bare ved direkte sitat
 Siter bare det du har lest!
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Referanselista

 Alfabetisk etter hovedforfatter, deretter nesteforfatter.
 Artikkel: 

– Etternavn, F. & Etternavn, P. (2001). Guidelines for reference lists. 
Journal for Guidelines 22 331 345
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Journal for Guidelines, 22, 331-345.

 Bok: 
– Etternavn, F. (2002). Handbook of guidelines. Sted: Forlag.

 Kapittel i bok: 
– Tripp, T., Trapp, P. & Tresko, S. (in press). The reference list. In F. 

Etternavn (Ed.), Handbook of guidelines (pp. 47-84). London: 
Blackwell.

 Alltid en komponent understreket (kursivert): Tidsskrift eller 
boktittel. Store bokstav i ”Guidelines” bare ved tidsskrifttitler.

Noen skriveråd

 Bare begynn!
– Bedre å få ned noe uferdig først – bearbeid dette senere

 Interessen kommer mens man skriver
 Smi mens jernet er varmt – prøv å jobb så 
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j p j
sammenhengende som mulig med oppgaven 

 Legg en enkel plan for morgendagen
 Bruk korte setninger (del opp)
 Vær bevisst i bruken av avsnitt
 Lag overskrifter
 Ta leserens perspektiv!
 Skriv til en imaginær medstudent, ikke til veileder eller 

sensor (intelligent, men vet lite om ditt tema)
 Prøv å forklar en virkelig medstudent essensen i 

oppgaven, på fem minutter. Hvis hun ikke skjønte det, 
tenk deg om og prøv igjen.

En skal ut……
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Pomodoro-teknikken er en 
konsentrasjonsteknikk basert på 
tidsdisponering. Del opp dagen i 30-
minutters arbeidssykluser - hvor man 
jobber i 25 minutter og tar pause i 5 min.

Smi mens jernet er varmt! Jobb 
sammenhengende over tid med oppgaven

Seminargrupper

 Alle lager ½ side om planlagt prosjekt.

 Skal sendes Pål Ulleberg innen kl 12. den 12.11. 
(pal ulleberg@psykologi uio no)(pal.ulleberg@psykologi.uio.no)

 Kan godt være en grov prosjektskisse.

 Du får tilbakemelding på hvilken gruppe du tilhører 

 Etter gruppeinndeling sender dere ut skissen til alle i 
gruppa så raskt som mulig. 

 Alle leser igjennom hverandres bidrag på forhånd


