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1) Les eksamensoppgaven nøye. Hva blir du egentlig bedt om å gjøre? Hvilke 

begreper er sentrale? Hvordan kan det være lurt å avgrense? 

 

2) Brainstorming! Skriv alt du kommer på som kan hjelpe deg å besvare oppgaven. 

Sorter og tenk lag et kart over alle momentene dine. Prøv å tenke besvarelsen som et 

argument. Hva vil du ha sagt? 

 

3) Problemstilling. Lag en egen problemstilling om nødvendig. Nesten alle 

eksamensoppgaver krever en avgrensning og en presisering. Ofte avgrenser og presiserer 

man uten at man tenker at man gjør det. Vær eksplisitt! Skriv tydelig ut de valgene du tar. 

Husk! Problemstillingen hjelper leseren å forstå ditt prosjekt, men det hjelper også deg å 

tydeliggjøre retning og grenser for hva du skal gjøre. Et lite tips: problemstillingen skal 

være en konkretisering og presisering av den gitte oppgaveteksten og må aldri, aldri 

bevege seg utenfor oppgavetekstens «mandat». 

 

4) Relevans. Probelmstillingen er oppgavens flaskehals eller nåløye. Momenter som 

ikke er med på å besvare problemstillingen skal ikke være med i besvarelsen. 

 

5) Bruk eksempler! Eksempler tydeliggjør for sensor at du skjønner hva du skriver 

om og hjelper deg å tenke. 

 

6) Kilder og sitater. Det er veldig viktig at du refererer hver gang du bruker noe fra 

andre. Du vil ikke at sensor skal tro at du har funnet på alt selv. Vær nøye med 

referanseregler. Bruk sitater kun når du må, når sitatet du skal bruke sier noe så godt at 

du ikke kan parafrasere det uten å miste noe av innholdet. Vær nøye med sitatregler. 

Dersom du er usikker, les Liv Hauskens Akademisk skriving. 



 

7) Vær tydelig og forståelig! Skriv fullstendige og meningsfulle setninger. Du må 

skrive besvarelsen selv, men det er tillatt med språkvask (du kan få noen til å lese 

gjennom og peke på skrivefeil, syntaks, etc.). Det er ikke sikkert tanta di skal kunne 

skjønne teksten, men et tydelig og klart språk er bedre enn intrikate formuleringer med 

for mange fremmedord og tilsynelatende akademiske vendinger. 

 

8) Skriv innledning og oppsummering/konklusjon. Disse avsnittene fungerer 

som leserveiledninger. Innledning: Hva skal du gjøre? Hvordan? Hvilke forbehold må du 

ta? Hvilke begreper må du definere? Oppsummering og konklusjon: Hva har du gjort? 

Hvilke innsikter åpnet det for? NB! Ta aldri med nye momenter i konklusjonen. 

 

9) Struktur. Tenk struktur. Hvordan er det lurt å bygge opp besvarelsen for at den 

ryddig og pedagogisk skal overrbevise leseren? Et avsnitt skal inneha ett poeng. Lag 

gjerne tydelige overganger fra et avsnitt til et annet, slik at det blir lett for leseren å følge 

teksten. 

 

10) Formelle krav. Alle eksamensoppgaver ved UiO har noen formelle krav 

(sideantall, fonter, linjeavstand, etc.). Følg disse! 

 

Ta i tillegg gjerne en kikk på karakterveiledning for sensor på bachelor og masternivå. 

Her kan du få noen hint om hva sensor forventer seg. 

 

Lykke til! 

 

 


