
Retningslinjer for bacheloroppgaver på 
sosiologi 

Oppgaven leveres i to eksemplarer til instituttet innen gitte frister. Følg med i 
emnets beskjedfelt for nærmere informasjon om innleveringssted.  

Kandidatnr. kan hentes fra Studentweb, men deles også ut ved innlevering av 
oppgaven.  

Både bacheloroppgaven og den skriftlige skoleeksamenen (3 timer) 
karakterbedømmes A-F. Det blir gitt en samlet karakter for emnet der 
bacheloroppgaven vektes med 60%, mens skoleeksamen vektes med 40%. Sensur 
foreligger tre uker etter den siste av disse to eksamenene. I tillegg skal studentene 
presentere sin oppgave muntlig i etterkant av de to skriftlige eksamene. Både 
bacheloroppgaven, skoleeksamen og muntlig presentasjonmå bestås samme 
semester for at emnet skal være bestått. 

Bacheloroppgaver som er bestått tidligere og ikke er endret, kan brukes på nytt ved 
senere eksamensforsøk. På forsiden av oppgaven skal det da stå hvilket semester 
den er levert. 

Hver student har tilbud om 3 timer veiledning. Den enkelte emneansvarlig velger om 
veiledningen skal foregå individuelt eller i grupper. Denne tiden skal også dekke tid 
læreren trenger til å forberede veiledningen. Ferdigskrevne oppgaver får ikke 
veiledning. Veiledning gis kun på utkast til oppgaver. 

Tema for bacheloroppgaven må velges innenfor det området som 
spesialiseringsemnet dekker. Tema, hovedspørsmål (problemstilling) og tilnærming 
skal godkjennes av lærer via e-post eller tilsvarende. Oppgaven skal bruke litteratur 
fra pensumlisten til det tilsvarende 2000-nivåemnet. I tillegg forventes det at 
oppgaven viser at det er brukt litteratur som ikke står på pensum. Det er ikke 
særpensum i tilknytning til dette emnet. 

 Praktisk informasjon om oppgaven:  

* Oppgaven skal ha et omfang på ca 15 sider (ca 400 ord pr side). Totalt skal 
oppgaven være på ca 6000 ord (+/- 600 ord). NB: Litteraturlisten kommer i tillegg til 
dette. 

* Bruk 12 punkts skriftstørrelse og linjeavstand 1 1/2.  

* Oppgaven skal ha et sammendrag på ca. 10 linjer først i oppgaven 

* Sett inn sidetall i oppgaven 

* Referanselisten skal avsluttes med setningen "Alle kilder som er brukt i denne 
oppgaven er oppgitt" 



* for retningslinjer på referansebruk se: Litt om skriving av oppgaver 

* Sammen med oppgaven skal det leveres inn en obligatorisk erklæring 

* Oppgaven skal stiftes med stiftemaskin, ikke bruk binders eller oppgavefoldere  

* På forsiden av oppgaven skal følgende informasjon stå:  

1. Oppgavens tittel  

2. Emnets og faglærers navn 

3. Innleveringsdato og sted 

4. Kandidatnummer (fås når oppgaven leveres) 

5. Antall ord i oppgaven (forside, sammendrag, litteraturhenvisninger og eventuelle 
vedlegg regnes ikke med) 

 

http://www.iss.uio.no/studier/sos/studiekons/littomskriving.html
http://www.iss.uio.no/studier/sos/studiekons/Obligatorisk.pdf

