RETNINGSLINJER FOR HJEMMEEKSAMEN
SPED1002 HØST 2014
Hensikt
Hovedhensikten med oppgaven er å utforme en selvstendig, avgrenset besvarelse innenfor
oppgitt temaområde Spesialpedagogikk: funksjonshemning, normalitet, avvik ved å ta
utgangspunkt i aktuell faglitteratur.

Oppgaver
Til hjemmeeksamen på SPED 1002 vil det bli gitt to oppgaver. Studentene skal besvare en av
oppgavene, og velger selv hvilken av de to oppgavene de vil besvare. Problemstillingen vil bli
hentet fra et emneområde som står sentralt i studiet. Oppgavene vil bli publisert på studiets
emnesider, på Fronter, samt ligge i instituttets ekspedisjon i 4.etg Helga Engs hus fra
mandag 17. november kl. 09.00. Innlevering er onsdag 19 november kl. 14.00. (Studenter
som har fått innvilget ekstra tid kan levere innen torsdag 20. november kl. 14:00.)
Merk at besvarelser som ikke er levert innen fristen ikke vil bli sensurert, så fremt det ikke
foreligger legeerklæring etc.
Oppgaven er individuell, det er ikke lov å samarbeide med andre studenter om en
besvarelse.

Omfang
Besvarelsen skal være på minimum 6 og maksimum 10 maskinskrevne sider med 1 ½ i
linjeavstand. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg kommer i
tillegg. Margene skal være ca 3 cm på både høyre og venstre side. Skriftstørrelsen skal være
12 med bruk av en proporsjonal skrifttype (f. eks Times New Roman). Vi anbefaler at en
bruker ISPs oppgavemal.

Kandidatnummer
Alle studenter vil motta et kandidatnummer på studentweb . Det skal ikke være andre ting
som kan identifisere kandidaten på oppgaven.

Innlevering
Hjemmeeksamen leveres i Fronter og i papirform 2 eksemplarer .
På forsiden skal det stå, kandidatnummer, «Hjemmeeksamen SPED1002», dato for
innlevering samt tittelen på den oppgaven du har valgt. Alle sidene i besvarelsen må
dessuten merkes med kandidatnummer oppe i høyre hjørne.
I Fronter velger du lenken «innlevering» på venstre side i rommet. Denne vil sende deg
gjennom den elektroniske fuskeerklæringen. Når denne er godkjent får du link til
innleveringsmappen hvor du laster opp oppgaven.
De to papirutgavene skal leveres i ekspedisjonen på Institutt for spesialpedagogikk i 4. etasje
i Helga Engs hus innen onsdag 19. november klokken 14.00. Oppgaver som leveres senere
enn dette vil ikke bli vurdert, så pass på å ha god tid.

Erklæring
Som skrevet over vil du gjennom å levere i Fronter måtte svare på en elektronisk
fuskeerklæring. Når denne er gjennomført får du lenken til innleveringsmappen og således
trenger du ikke levere inn noen annen fuskeerklæring.

Fusk
Universitetet ser alvorlig på forsøk på fusk. Spørsmål om fusk i forbindelse med
hjemmeeksamener kan dreie seg om at en innlevert oppgave





er brukt av studenten til en tidligere eksamen
er brukt av en annen person til en tidligere eksamen
er utarbeidet av en annen person for studenten
har gjengivelse eller sitater fra lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver osv. uten
kildehenvisning.

Avskrift eller lett omskriving av alminnelig kjente lærebøker uten kildehenvisning betraktes
ikke uten videre som fusk/forsøk på fusk, men ansees etter omstendighetene som en faglig
umoden og uselvstendig besvarelse. Avskrift eller lett omskriving av mer "ukjente"
publikasjoner eller andres oppgaver uten kildehenvisning kan betraktes som fusk/forsøk på
fusk. Studentene skal lære hvordan de skal bruke kilder og referanser. For korrekt bruk av
kilder og andre regler, se avsnitt under. Sammen med innlevering av hjemmeoppgaven skal
studenten dessuten levere en erklæring, se avsnitt over.

Reaksjonen ved fusk/forsøk på fusk kan være at eksamensoppgaven annulleres og evt. at
studenten i tillegg utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved
UiO i inntil ett år.Besvarelsen skal i størst mulig grad kaste lys over problemstillingen.
Besvarelsen bør inneholde:





tolkning og evt. avgrensing av oppgaven
hoveddel med gjennomføring og drøfting
avslutning
litteraturliste

Dette er ingen innholdsfortegnelse, men punkter som bør inngå som elementer i
oppbyggingen av besvarelsen.

Veiledning
Det blir ikke gitt noe veiledning på hjemmeeksamen.
Spørsmål vedrørende tekniske deler av innleveringen stilles til nicolmo@isp.uio.no

Referanser og litteraturliste
Oppgi referanser i teksten og litteraturliste til slutt i besvarelsen. Oppgi alle kilder. Leseren
skal kunne gå tilbake til kildene og undersøke dem - enten for å kunne lese mer eller for å
sjekke om de er riktig brukt. Alle referanser skal stå oppført i litteraturlisten til slutt i
besvarelsen.
Referanser og litteraturliste anbefaler vi å skrive etter reglene til American Psychological
Assosiation (APA). Se:
http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SPED4010/h10/undervisningsmateriale/APA.pdf

Tilrettelegging
Studenter som har fått tilrettelegging i form av utvidet frist sender oppgaven elektronisk til
nicolmo@isp.uio.no innen fristen for tilrettelagt eksamen.

