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Innleveringsfrist: Fredag 08.04.16 kl. 12:00. Leveres i Fronter.  

 

HENSIKT  

 

Hovedhensikten med teorioppgaven er å utforme en avgrenset besvarelse innenfor et oppgitt tema/område i 

spesialpedagogikk ved å ta utgangspunkt i aktuell faglitteratur. Oppgaven er obligatorisk og må bestås før en kan 

gå opp til eksamen i SPED1010. Oppgaven besvares som: Individuell skriftlig besvarelse på 4-6 sider. Leveres i 

Fronter.  

 

FORMELLE KRAV  

 

Den individuelle besvarelsen skal være på 4- 6 maskinskrevne sider med 1 ½ i linjeavstand. Innholdsfortegnelse, 

litteraturliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Skriftstørrelsen skal være 12 med bruk av en proporsjonal 

skrifttype (f. eks Times New Roman).  

 

Instituttet anbefaler at en bruker ISP-Duo-malen som automatisk definerer skriftstørrelse, marger, forside, 

innholdsfortegnelse osv. Benyttes ikke malen, skal det brukes standard marger, det vil si 2.5. Linjeavstand skal 

være 1.5 (halvannen) og typestørrelse pkt. 12 i løpende tekst, skrifttype Times New Roman.  

 

I henhold til malen skal det lages en forside med tittel ("Obligatorisk teorioppgave SPED1010"), undertittel med 

navnet på oppgaven, og dato for innlevering. I tillegg skal oppgaven inneholde en innholdsfortegnelse.  

 

PLAGIERING OG FUSK  

 

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.  

 

Det er i disse tider lett å finne tekster og sitater som passer inn i ens egen oppgave. Mange oppgaver vil gå ut på 

å gi en fremstilling av en tenkers ideer, pedagogiske retninger, o.l. La det i slike tilfeller gå klart frem når du kun 

refererer/parafraserer dine kilder, og når du tolker/drøfter dem. Det regnes som fusk å levere en besvarelse som 

tidligere er levert, enten av studenten selv eller andre, og å få andre til å utarbeide oppgaven for seg. Se 

http://www.uv.uio.no/studier/admin/kildebruk-fusk/ for mer rundt dette.  

 

TILBAKEMELDING  

 

Oppgaven vurderes til Godkjent/Ikke godkjent. Ved Ikke godkjent får studenten tre uker på  

seg til å levere en ny oppgave. Dersom den obligatoriske oppgaven ikke blir godkjent, vil en  

ikke få lov til å gå opp til eksamen (eksamensmeldingen strykes). Dersom en får oppgaven  

godkjent, men ønsker å ta eksamen et annet semester, behøver en ikke å levere en ny oppgave.  

Studenten får en kort tilbakemelding på oppgaven fra sensor via Fronter.  

 

OPPGAVER  

 

Som basis for besvarelsen vil det bli en, eller flere oppgave. Problemstillingen vil bli hentet  

fra et emneområde som står sentralt i studiet.  

http://www.uv.uio.no/studier/admin/kildebruk-fusk/


OM BESVARELSEN 
 

Besvarelsen skal i størst mulig grad kaste lys over problemstillingen. 

  

Punkter som bør inngå som elementer i oppbyggingen av besvarelsen kan være:  

- innledning, tolkning og eventuell 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.  

 

REFERANSER  

 

For regler for kildehenvisninger og litteraturliste henviser vi til ”APA”, se semestersiden.  

 

LITTERATURLISTE  

 

For korrekt bruk av litteraturliste, henviser vi til APA.  

 

Litteraturlisten skal være i alfabetisk rekkefølge. Bare forfattere det er henvist til i teksten skal  

være med.  

 

LEVERING  

 

Besvarelsen leveres i mappen Innlevering av obligatorisk teorioppgave i Fronter.  

Innen fristen for å levere teorioppgaven, må du også signere og levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk 

elektronisk. På denne måten skriver du under på at besvarelsen er skrevet av deg, at den ikke har vært levert ved 

andre eksamener, fag eller institutter tidligere og at du har fulgt reglene for kildebruk og referanser.  

 

Det åpnes for levering tirsdag 5. april kl. 10.00. Levering innen Fredag 8. april kl. 12.00. 


