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RETNINGSLINJER FOR HJEMMEEKSAMEN  

SPED3300 – Våren 2012 

 

Hensikt  

Gjennom hjemmeeksamen skal du utforme en selvstendig, avgrenset besvarelse 
innenfor et oppgitt temaområde om Psykososiale lærevansker og 
personlighetsutvikling ved å ta utgangspunkt i aktuell faglitteratur. Eksamen skal gi 
deg mulighet til å dokumentere din faglige kunnskap, innsikt og vurderingsevne 
gjennom å belyse og drøfte en faglig problemstilling.  

Oppgaver 

Som grunnlag for besvarelsen vil det bli gitt to oppgaver å velge mellom. Studenten 
velger selv hvilken oppgave en skal skrive (enten oppgave 1 eller oppgave 2). 
Problemstillingen vil bli hentet fra et tema som står sentralt i emnet.  

Eksamen er i uke 17, med innleveringsfrist 30.april kl. 12:00. Oppgavene vil bli lagt ut 
på Fronter, samt i instituttets ekspedisjon i 4.etg Helga Engs hus fra  
mandag den 23. april kl. 09.00.  

Omfang  

Besvarelsen skal være på inntil 15 maskinskrevne sider med 1 ½ i linjeavstand. 
Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Det er obligatorisk å 
skrive hjemmeeksamen i ISP’s oppgavemal (forenklet DUO-mal). Malen er et ”tomt” 
Word-dokument med definerte stiler for forside, innholdsfortegnelse, etc. Brødtekst er 
12 pkt. skriftstørrelse, linjeavstand 1 ½, Times New Roman.  

Litteraturlisten skal skrives etter reglene for American Psychological Association 
(APA) 

Kandidatnummer 

Alle studenter vil på forhånd motta et kandidatnummer på studentweb ca. to uker for 
eksamen. Det skal ikke være annet enn kandidatnummer på besvarelsen som kan 
identifisere kandidaten.  

 

http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SPED3000/v11/Oppgavemal.doc
http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SPED1010/v11/APA.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SPED1010/v11/APA.pdf
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Innlevering 

Besvarelsen leveres i mappen Innlevering i Fronter. Samtidig som du leverer 
eksamen,må du lese og huke av for at du har lest og forstått obligatorisk erklæring 
vedrørende fusk. 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.  

Klikk på Innlevering av fuskeerklæringen og hjemmeeksamen. Du har nå startet 
innleveringen av fuskeerklæring og hjemmeeksamen. Du vil nå bli ledet gjennom 
noen få steg. Når du klikker på "neste side" oppe til høyre blir du bedt om å lese 
igjennom fuskeerklæringen, og svare ja eller nei på om du har lest og forstått denne. 
Du får opp fuskeerklæringen ved å trykke på lenka ”Obligatorisk erklæring vedr. 
fusk”. Trykk så "send svar". Trykk Neste. Du vil nå få opp en lenke til 
innleveringsmappen der du skal levere hjemmeeksamen din. 

Dersom du senere vil gå inn å se på oppgaven du har levert går du inn i 
innleveringsmappen i den blå menyen til venstre, og trykker på "Innlvering av 
fuskeerklæring og hjemmeeksamen". Du vil da komme direkte til 
innleveringsmappen. Klikk på lenka til innleveringsmappen.  

Kun kandidatnummer skal skrives på forsiden. I tillegg skal det på forsiden stå 
«Hjemmeeksamen SPED3300», dato for innlevering samt tittelen på den oppgaven 
du har valgt. Alle sidene i besvarelsen må dessuten merkes med kandidatnummer 
oppe i høyre hjørne.  

Besvarelsen skal være levert på Fronter senest kl 12:00 innleveringsdagen 
(mandag 30. april 2012)  

Innhold  

Besvarelsen skal i størst mulig grad kaste lys over problemstillingen.  

Besvarelsen bør gjerne bygges opp på følgende måte:  

 Forside 
 Innholdsfortegnelse 
 Innledning  
 Hoveddel med redegjørelse og drøfting  
 Avslutning  
 Litteraturliste  

Hoveddelen bør gjerne disponeres i avsnitt med egne deloverskrifter, slik at det er 
tydelig hvor en besvarer de ulike ledd som oppgaven eventuelt er delt opp i.  
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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 litteraturhenvisninger, se avsnitt 
under.  

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. 

Se http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml  

Veiledning 

Det blir ikke gitt noe veiledning på hjemmeeksamen. 

Litteraturhenvisninger, sitater m.m.  

Oppi alltid referanser. Det vil si at du alltid skal opplyse om kildene dine. Du skal 
henvise til litteratur du har brukt fordi leseren skal kunne gå tilbake til kildene dine og 
undersøke dem – enten for å lese mer eller for å sjekke om du har brukt kilden riktig.  
 
Når det gjelder hvordan litteraturhenvisninger i løpende tekst og i litteraturlisten skal 
skrives, viser vi APA-manualen. 
 
Se også bakerst i lista for referanse til offentlige publikasjoner.  
 
Det viktigste her er å oppgi navn på forfatter, årstall og tittel på publikasjonen.  
 
Henvisninger i teksten kan gjøres på to måter.  Enten ved fri gjengivelse av deler av 
en tekst eller ved direkte sitat fra en tekst.  I det første tilfellet (fri gjengivelse) vises 
det normalt bare til forfatter og årstall, f.eks.: (Befring 2006). I det andre tilfellet 
(direkte sitat) skal både forfatter, årstall og sidetall tas med i henvisningen, for 
eksempel: (Befring 2006, s. 35).  

http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml
http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SPED1010/v11/APA.pdf
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Bare forfattere og verker det er henvist til i teksten (dvs. referert litteratur) skal med i 
litteraturlisten. Husk å få med all litteratur du har henvist til.  
 
 

Sensur 
 
Sensuren blir lagt ut på Studentweb 3 uker etter innleveringsdatoen.  
 

https://studweb.uio.no/as/WebObjects/studentweb2?inst=UiO

