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RETNINGSLINJER FOR HJEMMEEKSAMEN  

SPED4020 – Spesialpedagogisk utviklingsarbeid 

Våren 2013 

 

Hensikt  
Gjennom hjemmeeksamen skal du utforme en selvstendig, avgrenset besvarelse 
innenfor et oppgitt temaområde om Spesialpedagogisk utviklingsarbeid 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). 
Oppgavene vil ta utgangspunkt i ett eller flere temaer som står sentralt i emnet.  

Eksamen er i uke 22. Oppgavene vil bli lagt ut på emnets nettside, samt i instituttets 
ekspedisjon i 4.etg Helga Engs hus, mandag den 27. mai kl. 09.00.  

Omfang  
Besvarelsen skal være på inntil 10 maskinskrevne sider med 1 ½ i linjeavstand. 
Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg.  

Margene skal være ca 2 1/2 cm på både høyre og venstre side. Skriftstørrelsen skal 
være 12 med bruk av en proporsjonal skrifttype (helst Times New Roman). 

Kandidatnummer 
Alle studenter vil på forhånd motta et kandidatnummer på studentweb. Det skal ikke 
være annet enn kandidatnummer på besvarelsen som kan identifisere kandidaten. 
  

Innlevering 
Besvarelsen leveres i papirutgave i to eksemplarer som kun er stiftet. Studenten må i 
tillegg selv sørge for å ha kopi av besvarelsen. Kandidatnummer skal skrives på 
forsiden. I tillegg skal det på forsiden stå «Hjemmeeksamen SPED4020», dato for 
innlevering samt tittelen på den oppgaven du har valgt. Alle sidene i besvarelsen må 
dessuten merkes med kandidatnummer oppe i høyre hjørne. (Dette kan eventuelt 
skrives på for hånd i etterkant.)  

Besvarelsen skal være levert på instituttet senest kl. 14:00 innleveringsdagen (fredag 
31. mai). Oppgaven leveres til Caroline Hals på kontor 435. 
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Besvarelsen kan ikke fakses til instituttet. Det er imidlertid mulig å sende besvarelsen 
med post, men da må den være postlagt og stemplet innen den 31.05. kl. 14.00. 
Besvarelsen skal ikke sendes rekommandert. Kandidaten er selv ansvarlig for at 
besvarelsen er kommet frem. Besvarelser som leveres for sent vil ikke bli sensurert. 

Postadresse: 

Institutt for spesialpedagogikk 
v/ Caroline Hals 
Postboks 1140 Blindern 
0318 Oslo  
 

Innhold  
Besvarelsen skal i størst mulig grad kaste lys over problemstillingen som oppgaven 
omfatter.  

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. 

Erklæring  
Sammen med oppgaven skal det leveres inn en obligatorisk erklæring, som ikke skal 
stiftes til besvarelsen. Der 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. Du finner erklæringen på UVs nettside:  

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

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 lærebøker, fagbøker artikler mv. med kildehenvisning 
ansees etter omstendighetene som en faglig umoden og uselvstendig besvarelse. 

http://www.uv.uio.no/studier/admin/kildebruk-fusk/
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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/om/regelverk/studier/studier-eksamener/fuskesaker/ 

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 til egne retningslinjer.  
 
Se: http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SPED4020/v13/index.html  
 
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).  
 
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.  

http://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/fuskesaker/
http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SPED4020/v13/index.html

