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SENSORVEILEDNING SGO/HGO 

 

Emnekode og semester-år: SGO1003-H20 

Eksamensordning: [understrek det som gjelder]  

skriftlig skoleeksamen / emneoppgave oppgitt tema / emneoppgave selvvalgt tema (delvis selv-

valgt) 

Vurdering: Bestått/ikke bestått 

 

 

Om kurset 

Målet med kurset er å lære studentene grunnleggende ferdigheter i oppgaveskriving gjennom 

seminarundervisning i små grupper, arbeid i kollokviegrupper og mye skrivetrening. Til eksamen 

skal studentene skrive emneoppgave om et selvvalgt tema innenfor ett av de tre tematiske 

områdene i) delte byer, ii) regional utvikling og ulikhet eller iii) den uformelle byen (se under).  

 

Emnespesifikk: 

Karakteren bestått forutsetter at studenten til eksamen demonstrerer at de sentrale læringsmålene 

er nådd:  

 

• Forståelse av hvordan akademiske tekster bygges opp 

• God referanseteknikk. 

 

Disse to punktene skal tillegges størst vekt i vurderingen, noe som betyr at tekster med 
utilfredsstillende referanseteknikk eller litteraturliste skal vurderes ’ikke bestått’. Kandidaten kan 
selv velge hvilken standard for referanser som benyttes, gitt at denne er i tråd med konvensjoner 
som kandidaten etter gjennomført kurs skal kjenne og følges konsekvent gjennom teksten og 
litteraturlisten. I tillegg følger det av læringsmålene at teksten skal oppfylle minimumskrav med 
hensyn til:  

 

• Godt utformet problemstilling og hensiktsmessig avgrensing av case 

• Bruk av samfunnsgeografisk litteratur i egen analyse 

• Kritisk tilnærming til ulike typer kilder 

• Reflektert forhold til bruk av litteratur 

 

 

Om eksamen ved SGO/HGO: En god besvarelse inneholder solid kunnskap, logisk 

argumentasjon og ryddig disposisjon. Besvarelsen av en drøftingsoppgave skal være 

diskuterende, analytisk og koble ulike deler av pensum. 

1. Besvarelsen svarer på oppgaveteksten på en presis og utfyllende måte. 

2. Besvarelsen viser kunnskap. 

3. Besvarelsen skal være velskrevet: sammenhengende med godt akademisk språk.  

4. Viktige begreper - de som er i kjernen av besvarelsen – skal defineres.  

5. Besvarelsen skal vise analytiske evne og refleksjon.  
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Oppgavespesifikk 

Eksamensoppgaven er et selvstendig arbeid. Eksamensbesvarelsen skal være på 5-7 sider, skrevet 

i Times New Roman 12 punkts størrelse med linjeavstand 1,5. Kandidaten skal velge ett av seks 

på forhånd oppgitte temaer (se under), utforme problemstilling og finne litteratur ut over 

temalitteraturen på kurset. Besvarelsen skal ikke avvike vesentlig fra oppgitt tema, og det 

forventes at kandidaten benytter seg av et bredt spekter litteratur med betydelig vekt på kilder 

regnet som vitenskapelige. Tekster som i all hovedsak bygger på ikke-vitenskapelige kilder skal 

følgelig ikke godkjennes. Det følger av kursets målsetning at hovedvekt i vurderingen skal legges 

på hvorvidt teksten gjennom sin struktur og referansebruk demonstrerer at læringsmålene 

beskrevet over er nådd, og at mindre vekt skal legges på å vurdere innholdet opp mot tidligere 

forskning som er relevant for det aktuelle temaet.   

 

 

 

Tema for eksamensoppgaven høst 2019 (kandidaten skal velge ett tema og lage 
problemstilling selv) 

1. Regional utvikling og ulikhet i Europa (TEMA: ULIKHET OG REGIONAL UTVIKLING)  

2. Tjenesteytende næringer og inntektsulikhet i Oslo (TEMA: ULIKHET OG REGIONAL 
UTVIKLING)  

3. Bostedssegregering (TEMA: DELTE BYER)  

4. Byer med murer (TEMA: DELTE BYER)  

5. Urban slumsanering (TEMA: DEN UFORMELLE BYEN)  

6. Relasjoner mellom den formelle økonomien og den uformelle økonomien i det globale sør 
(TEMA: DEN UFORMELLE BYEN)  

 


