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Oppgaven deles ut mandag 8. oktober kl. 10.00 fra emnesiden til SOS1001 på web. 
Oppgaven leveres inn innen kl. 15.00 onsdag 10. oktober. Mellom 12.00 og 15.00 på 
onsdag kan oppgaven leveres inn utenfor SV-infosenter. Om du vil levere før onsdag, kan 
det gjøres i resepsjonen på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i åpningstiden (kl. 
12-15).  

 
Sensur på eksamen faller torsdag 1. november kl. 14.00. Sensuren slås opp på tavlen 
utenfor Aud. 7, i 1. etasje i Eilert Sundts hus. Sensuren kan også hentes på Studentweb 
fra ca 14.30 samme dag. 

 
Oppgavesettet består av 4 sider inkludert forside og obligatorisk erklæring. 

 
Kandidaten skal levere 2 eksemplarer av besvarelsen. Sammen med besvarelsen skal 
kandidaten levere inn en obligatorisk erklæring. Denne erklæringen er delt ut sammen 
med eksamensoppgavene.  

 
Sensuren regnes som mottatt av studentene når den slås opp, med mindre gyldig fravær 
kan dokumenteres. 
 
Husk å notere kandidatnummeret ditt. 
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Dere skal velge én av følgende oppgaver. Vi minner om at dere bør trekke inn relevant 
sosiologisk teori og empiri fra pensum.  
  
1. 
Redegjør kort for begrepene ’roller’ og ’normer’. Drøft deretter spørsmålet: Er vi sosiale når vi 
har sex? Bruk gjerne begrepene ’roller’ og ’normer’ i drøftingen.    
  
 
2. 
Redegjør kort for Bourdieus begreper om økonomisk og kulturell kapital. Diskuter deretter 
hvorvidt Bourdieus teori er fruktbar for å beskrive klasseforskjeller i smak og livsstil.  
 
 
3.  
Redegjør kort for hvilke utfordringer innvandring representerer for velferdsstaten. Diskuter 
deretter bruken av kulturbegrepet i debatten om innvandring og integrasjon.  
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Retningslinjer/ praktisk informasjon om oppgaven for 
hjemmeeksamen i SOS1001:  
 
* Oppgaven skal ha et omfang på 1600 - 2000 ord. Forside, sammendrag, 

litteraturhenvisninger og eventuelle vedlegg regnes ikke med. Det beregnes 
ca 400 ord pr side.  

* Bruk 12 punkts skriftstørrelse og linjeavstand 1 1/2.  
* Oppgaven skal ha et sammendrag på ca. 10 linjer først i oppgaven. 

Sammendraget settes inn på en egen side mellom forsiden og selve 
eksamensbesvarelsen. 

* 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: 

http://www.iss.uio.no/studier/sos/studiekons/littomskriving.html  
 
* På forsiden av oppgaven skal følgende informasjon stå:  
 
1. Oppgavens tittel  
2. Emnets og emneansvarliges navn (Emnets navn: SOS1001- 

Introduksjon til sosiologien, emneansvarlig: Silje Fekjær) 
3. Innleveringsdato og sted (Fredag 13. oktober 2006, Institutt for 
 sosiologi og samfunnsgeografi, UiO) 
4. Kandidatnummer (Hentes fra Studentweb) 
6. Antall ord i oppgaven (Forside, sammendrag, litteraturhenvisninger og 

eventuelle vedlegg regnes ikke med) 
 
 
 
 
 
 

LYKKE  TIL! 
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