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SOSANT3090 – Bacheloressay  
 

Regler og råd for skriving av bacheloressay 
 

 

Bacheloressayets omfang: minimum 5300 og maksimum 7000 ord inkludert eventuelle noter.  

Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg, dvs. telles ikke med i antall ord.  

 

Ethvert essay kan bli gjenstand for ordtelling. Essay med færre ord enn minimum antall tillatte ord, og essay 

med flere ord enn maksimum antall tillatte ord, vil avvises ved innlevering eller returneres i etterkant uten å 

bli sensurert. 

 

 

Bacheloressayet skal:  

- Være maskinskrevet  

- Være sidenummerert 

- Ha en fontstørrelse og linjeavstand som gjør det lett leselig 

- Ha forside med:  

o Totalt antall ord oppgitt  

o Emnekode og emnetittel  

o Semester og år 

o Selvvalgt tittel for bacheloressay 

o Kandidatnummer (ikke navn) øverst i høyre hjørne. Kandidatnummeret finnes i StudentWeb 

tidligst to uker før innleveringsdatoen.  

 

Essayet skal være i samsvar med Praktiske råd for å skrive hjemmeoppgaver i sosialantropologi: 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/skriver%C3%A5d/skriveraad-sai.html  

 

I essayet skal du følge retningslinjer for sitat- og kildebruk: 

- Sitat og kildebruk ved SV-fakultetet: 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/skriver%C3%A5d/sv.html 

- Kildebruk og referanser ved UiO: http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/ 

- Kildebruk og referanser på Søk & Skriv: http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/ 

- Universitetsbibliotekets ressurs om skriving og referansestiler: http://www.ub.uio.no/skrive-referere/  

 

Ethvert essay kan kontrolleres for plagiering og fusk. 

 

Les om fusk ved UiO her: http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/ 

Essay som ikke er i tråd med gjeldende retningslinjer, kan medføre at essayet bedømmes til fusk,  

jfr. Rutiner for behandling av mistanke om fusk/forsøk på fusk ved Universitetet i Oslo: 

http://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/fuskesaker/ 
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Veiledende råd om essayets disponering:  

 

Essayet skal ha en innholdsfortegnelse med nummererte avsnitt, underavsnitt og sidehenvisning.  

 Innledning med bakgrunn og problemstilling  

 Begrepsavklaring og relevant litteratur  

 Analyse  

 Konklusjon  

 Litteraturliste 

 

 

Kilder og litteraturhenvisninger:  

 

1. Kilden må oppgis ved direkte sitat fra artikkel eller bok, men også ved referat, der en gjengir 

innholdet med egne ord.  

2. Pass på at det fremgår klart når det er egne til forskjell fra andres tanker og refleksjoner som 

framstilles.  

3. Benyttes sekundærlitteratur, må den refereres og ikke originalverket.  

4. Forelesningsnotater er også kilder, men vi fraråder å henvise til forelesninger, spesielt på 1000-

emnene.  

5. Bare den litteraturen som vises til i teksten skal være med i litteraturlisten.  

 

Litteraturhenvisninger gis i parentes i teksten ved å angi forfatterens etternavn samt år for publikasjonens 

utgivelse. Ved sitat føyes sideangivelsen til etter kolon, f.eks.: (Østerberg 1986:33).  

Hvis det er to forfattere, skrives begge navnene, f.eks.: (Østerberg og Engelstad 1995). Hvis det er mer enn 

to forfattere, brukes det første forfatternavnet samt "m.fl.".  

 

Litteraturlisten skrives i alfabetisk rekkefølge etter forfatternavn slik (eksempler):  

Eriksen, Thomas Hylland, 1993: Små steder –store spørsmål. Universitetsforlaget, Oslo  

Halsaa, Beatrice, 1996: I skjæringspunktet mellom fag og politikk. I Harriet Holter (red.): Hun og han. 

Kjønn i forskning og politikk. Pax Forlag A/S, Oslo  

Østerberg, Dag og Fredrik Engelstad, 1989: Samfunnsformasjonen: en innføring i sosiologi. Pax Forlag, 

Oslo 

 

Legg merke til at titler på bøker og tidsskrifter skrives med kursiv. Når det gjelder referanse til en artikkel 

eller et kapittel benyttes vanlig skrift, kursiv bare på boken eller tidsskriftet disse er publisert i.  

 

Litteraturlisten bør være ca. 1-2 sider. 

 

Husk å skrive ”Alle kilder i denne oppgaven er oppgitt” etter litteraturlisten.  
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