
Hovedoppgaveforberedende 

seminar 26.04.2011



 Før du kan levere hovedoppgaven (PSYC6100) må 
du ha meldt deg opp i og fått godkjent tre stk 
obligatoriske aktiviteter:

 Veiledningskontrakt (OBL1)

 Frist: 15. september/15. februar i 11. semester

 Hovedoppgaveseminar m/prosjektbeskrivelse (OBL2)

 Frist: 15. september/15. februar i 11. semester

 Oppmeldingsskjema for hovedoppgave (OBL3)

  Frist: 1. september/1. februar i 12. semester



Arbeidet med hovedoppgaven kan  starte opp 

når som helst i løpet av studiet. 

Oppstartingen formaliseres med kontrakt 

med veileder. 

Veiledningskontrakten må være undertegnet 

senest 15.februar/15.september i 11. 

semester. 



Nettside med hovedoppgaveprosjekter fra 
PSI

Du kan få ideer fra egne interesser, 
undervisningen, semesteroppgaver, 
seminarer, forskningsprosjekter. Du kan 
også kikke i instituttets 
kompetanseoversikt for å finne ut hva den 
enkelte kan veilede innenfor.

 Du kan også kontakte Vitenskapsbutikken
som formidler prosjektsamarbeid mellom 
studenter og arbeidsliv.

 I bibliotekets DUO-base kan du se 
sammendrag/fulltekst av tidligere leverte 
hovedoppgaver (vår 2007 og nyere). 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6100/hovedoppgaveprosjekter.html
http://www.psykologi.uio.no/personer/vit/
http://www.uio.no/vitenskapsbutikken/prosjekter/
http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/Browse?ORGID=269


Da kan du søke om stipend

 Eksempler på aktuelle temaer: helse, miljø 

og levekår, boligforhold, kriminalitet og 

kulturelt mangfold med mer.

 Les mer på nettsiden til Osloforskning:

 Stipend på inntil 20 000 kr for Oslo-relatert 

forskning

http://www.iss.uio.no/forskning/prosjekter/osloforskning/stipend/soknadsskjema/
http://www.iss.uio.no/forskning/prosjekter/osloforskning/stipend/soknadsskjema/
http://www.iss.uio.no/forskning/prosjekter/osloforskning/stipend/soknadsskjema/
http://www.iss.uio.no/forskning/prosjekter/osloforskning/stipend/soknadsskjema/


Du som student er ansvarlig for 
hovedoppgaven: 

 Orientér deg i forhold til litteratur, 
valg av metoder og tolkning av 
resultatene

 Veilederen skal være til hjelp og støtte 
i arbeidet gjennom individuell veiledning. 

  Du kan ikke kreve å få veiledning 
innenfor et hvilket som helst emne. 

 Du har plikt til å inngå 
veiledningsforholdet før du starter evt. 
innsamling av empiri.



Veilederen skal gi råd, vurderinger og 

tilbakemelding slik at oppgaven kan 

arbeides fram til et akseptabelt nivå.

Du har rett til veiledning i alle faser av 

hovedoppgavearbeidet innenfor rammen 

av 25 klokketimer.

Vær bevisst på hvordan du bruker disse 

timene. De skal også omfatte for- og 

etterarbeid til veiledningen.



 Veileder skal:

 Gi råd om formulering og avgrensing av tema og 
problemstilling

 Gi vurderinger med hensyn til hva som er etisk 
forsvarlig å gjennomføre

 Drøfte hypoteser og metoder

 Gi hjelp til orientering i faglitteratur og 
datagrunnlag

 Drøfte opplegg og gjennomføring av 
framstillingen (disposisjon, språklig form, 
dokumentasjon etc.)



Veileder skal:
Orientere om de lover, regler og 

retningslinjer som gjelder for: 

 datainnsamling 
 oppbevaring og fremstilling av data, 
 eventuelt sletting eller overføring av 

data.

 Jf. straffeloven, forvaltningsloven, 
lov om personregistre, psykologloven og 
instituttets fagetiske retningslinjer



Du vet hva du vil skrive om:

 Ta kontakt direkte med vitenskapelig for å 

diskutere mulig prosjekt og veiledning

 Bruk faggruppeoversikt

Du vet ikke hva du vil skrive om:

 Sjekk kompetanseoversikt og

hovedoppgaveprosjektene på PSIs nettsider

http://www.psykologi.uio.no/om/org/programraad/faggruppene/
http://www.psykologi.uio.no/personer/vit/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6100/hovedoppgaveprosjekter.html


 Du må ha en intern veileder (bi- eller 
hoved-)

 Hvis du ønsker å bruke ekstern veileder 
(ikke tilsatt ved PSI), må denne gjøre 
det vederlagsfritt.

 Vil du skrive oppgave på temaer det 
ikke finnes topp ekspertise på ved PSI, 
må du enten skifte tema eller finne en 
veileder ved PSI som kan veilede på et 
mer generelt grunnlag uten å ha 
spesialkompetanse på det spesifikke 
tema som oppgaven omhandler.



Nora Sveaass

 Dersom du har 
prøvd å finne 
veileder selv, men 
uten å lykkes, så 
kan du ta kontakt 
med programleder 
Nora Sveaass for å 
få videre hjelp:

 nora.sveaass@psyk
ologi.uio.no

http://www.sv.uio.no/psi/personer/vit/norasv/index.html
http://www.sv.uio.no/psi/personer/vit/norasv/index.html
http://www.sv.uio.no/psi/personer/vit/norasv/index.html
mailto:nora.sveaass@psykologi.uio.no
mailto:nora.sveaass@psykologi.uio.no


 Send e-post til Jannike: 

j.h.nilssen@psykologi.uio.no

 Besøk Jannike i treffetida tirsdager kl.10.00-

11.00

mailto:j.h.nilssen@psykologi.uio.no

