
Obligatorisk oppgave
Alle studenter på trinn III må skrive en obligatorisk oppgave. Skrivingen er lagt opp som en interaktiv 
prosess hvor du lager to utkast og får tilbakemelding fra læreren før du leverer endelig versjon. Oppgaven 
blir vurdert som godkjent eller ikke godkjent av læreren. 

Selve oppgaven får ikke en egen karakter som teller til eksamen, men ca. halvparten av muntlig eksamen 
vil være en samtale om din obligatoriske oppgave. Den får dermed stor betydning ved fastsettelsen av 
karakteren til muntlig eksamen.

Tema og problemstilling

Vi oppfordrer deg allerede nå til å begynne å tenke 
gjennom tema for den obligatoriske oppgaven. Det 
er utstrakt frihet når det gjelder valg av tema, men 
det er av stor betydning at oppgaven er samlet 
omkring ett overordnet tema og én problemstilling.

Innledning og disposisjon

Før du begynner å skrive, må du levere forslag til innledning og disposisjon til læreren din.Disposisjonen 
skal fortelle hvordan du har tenkt å strukturere stoffet. En gjennomarbeidet og ordentlig disposisjon vil 
også gjøre det lettere for deg å skrive selve oppgaven.

Form & innhold

Oppgaven skal være på 800 ord.  Oppgaven skal være selvstendig arbeid fra din side. Skriv derfor 
ikke av fra bøker o.a. (men du kan selvfølgelig ta med kortere sitater, jf nedenfor).Oppgaven skal være 
resonnerende. Som regel vil oppgaven bestå av tre deler. Først skriver du en innledning der du kort 
forteller hva du skal skrive om. Deretter følger hoveddelen der du skriver om temaet, drøfter og gir 
eksempler. Denne delen deles opp i flere større avsnitt, med ett eller flere sentrale momenter i hvert 
avsnitt. Til slutt kommer en avslutning der du kommer med en kort konklusjon. De fleste vil hente 
opplysninger fra bøker og fra Internett før de begynner å skrive. Du kan ta notater fra bøkene, men du skal 
i størst mulig grad bruke egne ord istedenfor å kopiere det som står der. Noen ganger vil du kanskje også 
bruke direkte sitater fra andre bøker. Da skal sitatene stå mellom anførselstegn (“), og navn på forfatter, 
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Du må levere den obligatoriske 
oppgaven innen fastsatt frist og få 
den godkjent for å kunne gå opp til 

eksamen



årstall da boka ble utgitt og sidetall oppgis like etter dette. 

Eksempel:“Nora er den første Ibsen-figur som på reint 
individualistisk grunnlag gjør opprør mot det bestående samfunn” 
(Dahl 1974: 44).

Oppsett

På forsiden av den obligatoriske oppgaven skal du skrive:

• Tittel på oppgaven 

• Ditt navn

• Din klasse, emnenummer

• At du går opp til eksamen 

På siden etter forsiden setter du opp en innholdsfortegnelse. 
Oversikten skal vise hvordan du har disponert oppgaven og skal 
gjøre det lettere for leseren å finne fram i den.For hvert punkt i 
innholdsfortegnelsen skriver du hvilken side punktet er å finne på.

Kilder

Til slutt i oppgaven skal du føre opp alle de kildene du har brukt, 
dvs. sette opp en liste over de bøkene og artiklene du har hentet 
stoff fra. Dette gjelder også stoff du har funnet på Internett. Å ikke 
føre opp kilder regnes som juks og kan føre til at du mister retten 
til å ta eksamen og iverste fall at du blir utestengt fra å studere på 
universitetet i opp til ett år. Alle oppgavene blir sjekket for juks i et 
tekstgjenkjenningsprogram, det er derfor veldig viktig å føre opp alle 
kilder man har brukt i en litteraturliste. 

Du setter opp litteraturlisten slik:

Bøker:

Dahl, Willy 1974: Norske forfattere i nærlys. Ibsen. Oslo: 
Aschehoug Forlag.

Merk: Boktittelen skrives i kursiv. Årstallet angir når boka ble utgitt. 
Stedsnavnet angir hvor boka ble utgitt. Listen settes opp alfabetisk ut 
fra første bokstav i forfatterens etternavn.

Tidsskriftartikler:

Andersen, Harry 1963: Knut Hamsun og Johannes V. Jensen. 
Nordisk Tidsskrift 1963: 485-516. 

Merk: Etter forfatternavnet står året artikkelen er trykket. Navnet på 
tidsskriftet står i kursiv. Til slutt står sidetallene for artikkelen

Internett:  

www.litteratur.no/dahl hentet 15.5.2015

Veiledning

Gjennom hele prosessen vil du kunne spørre læreren din om råd og 
veiledning

Innlevering

Oppgaven skal leveres inn i Inspera.

Presentasjon

Rundt halvparten av muntlig eksamen er satt av til presentasjon 
av den obligatoriske oppgaven. Presentasjonen foregår ved at du 
først legger fram hovedpunktene og deretter svarer på spørsmål i 
tilknytning til oppgaven.

Gjenbruk av oppgaven

Hvis du tar kurset på nytt og går opp til ny eksamen ved UiO (ISS 
eller ILN), kan du bruke den samme oppgaven i tre år

Norwegian for Academics

Foto: Colourbox.com ©

dVi håper at du med dette har 
fått den informasjonen du 

trenger når det gjelder obliga-
torisk oppgave NORA0130. 

Hvis du fortsatt har spørsmål 
er det bare å ta kontakt. 


