
 

 

 
 

SOSANT4200 Feltrapport: retningslinjer for eksamen   
 

Feltrapporten skal leveres 2. august.  

Hvis 2. august er en helgedag, leveres rapporten første arbeidsdag etter 2. august.  
 

Omfanget skal være mellom 3500 ord +/- 10%.  

Feltrapporten vurderes av veileder med Bestått/ Ikke bestått. 
 

Generelle retningslinjer for hjemmeeksamen/-oppgave:  
 

Besvarelsen skal: 

 være maskinskrevet 

 være sidenummerert 

 ha en fontstørrelse og linjeavstand som gjør den lett leselig 

 ha forside med:  

o Totalt antall ord oppgitt 

o Emnekode og emnetittel 

o Semester og år 

o Bruk navn øverst i høyre hjørne. Ettersom veileder vurderer feltrapporten tildeles 

ikke kandidatnummer. 
 

Besvarelsen avvises ved innlevering hvis den ikke er innenfor oppgitt lengde.  
 

Besvarelsen skal leveres i Fronter. Brukerveiledning legges ut på semestersiden for emnet. 
 

Besvarelsen skal være i tråd med  

«Praktiske råd for skriving av hjemmeoppgaver» 
som ligger under «Skrive oppgaven» på oversiktssiden over masterprosjektet: 

http://www.sv.uio.no/studier/master/sai/index.html  

 

Forsøk på fusk: 

Besvarelse som ikke er i tråd med gjeldende retningslinjer, kan medføre at besvarelsen 

bedømmes til fusk, jfr. http://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/ og  

«Rutiner for behandling av mistanke om fusk/forsøk på fusk ved Universitetet i Oslo»: 

https://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/fuskesaker/   

 

 

http://www.sv.uio.no/studier/master/sai/index.html
http://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/
https://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/fuskesaker/


 

Retningslinjer for feltrapport 
Feltrapporten skal danne utgangspunkt for arbeidet med masteroppgaven. Den skal 

framfor alt være et arbeidsverktøy for utarbeidelsen av masteroppgaven og et 

utgangspunkt for dialogen mellom veileder og studenten. Feltrapporten skal inneholde 

følgende elementer: 

1. Beskrivelse av feltarbeidet. Tilgang, forløp, varighet og eventuelle språklige 

utfordringer er særlig sentralt. Gjør dessuten rede for eventuelle avvik i forhold 

til prosjektbeskrivelsen. 

2. En redegjørelse for de metodiske strategier som har vært brukt i feltarbeidet. I 

hvilke roller har du opptrådt? På hvilke arenaer har du deltatt? Hva slags data er 

innhentet og hvordan? Hvilke problemer støtte du på underveis? Hvilke valg 

ligger til grunn for datainnsamlingen? Hvilke begrensninger har materialet, slik 

du vurderer det?   

3. En diskusjon av analytiske verktøy. Hvilke teoretiske innfallsvinkler og 

problemstillinger lå til grunn for feltarbeidet? Hvordan endret de seg eventuelt 

etter hvert? Hvilke nye erkjennelser har du gjort? Hvilke analytiske muligheter 

synes å åpne seg i ettertid? 

4. En presentasjon av noen etnografiske høydepunkt eller empiriske vignetter fra 

feltnotatene som viser en spesiell hendelse, noe stedtypisk, eller noe av feltets 

kompleksitet. Dette kan gjerne være empiri som vil inngå i avhandlingen. 

5. Beskrivelse av relevante etiske vurderinger. 
 

 

 

 

Retningslinjer for feltrapport for litteraturbasert oppgave 
 

Feltrapporten skal danne utgangspunkt for arbeidet med masteroppgaven. Den skal 

framfor alt være et arbeidsverktøy for utarbeidelsen av masteroppgaven og et 

utgangspunkt for dialogen mellom veileder og studenten. Feltrapporten skal inneholde 

følgende elementer: 

1. Beskrivelse av tema og problemstilling. Vis hvordan temaet avgrenses og 

hvordan problemstillingen har blitt videreført, presisert og eventuelt endret i 

forhold til prosjektbeskrivelsen.  

2. En redegjørelse for innhenting av materialet/litteraturen som brukes. Skal 

oppgaven ta for seg etnografisk materiale og/eller annen dokumentasjon? I så 

fall hva slags? Hvilke kriterier er lagt til grunn? Hvordan er materialet 

innhentet? Hvordan skal materialet transformeres til data? Hvilke kildekritiske 

hensyn er tatt?  

3. Analytisk/metodisk strategi: hvilken framgangsmåte er tenkt fulgt i analysen av 

materialet/litteraturen? Hvilken teoretisk litteratur skal anvendes – og hvorfor?  

4. Beskrivelse av relevante etiske vurderinger. 

5. Foreløpig disposisjon av masteroppgaven. 
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