SENSORVEILEDNING - samfunnsgeografi bachelor
BACHELOROROPPGAVE
SGO3090 – per vår 2019:
Eksamensordning: Individuell bacheloroppgave over selvvalgt tema med justerende muntlig
eksamen
Om bacheloroppgaver ved SGO: En god oppgave inneholder solid kunnskap, logisk argumentasjon
og ryddig disposisjon. Oppgaven skal være diskuterende, analytisk og bygge på faglitteratur.
1.
2.
3.
4.
5.

Oppgaven svarer på egendefinert problemstilling på en presis og utfyllende måte.
Oppgaven viser kunnskap.
Oppgaven skal være velskrevet: sammenhengende med godt akademisk språk.
Viktige begreper - de som er i kjernen av oppgaven – skal drøftes.
Oppgaven skal vise analytiske evne og refleksjon.

Emnespesifikk:
Læringsmålene for SGO3090 angir at studenten skal oppnå følgende:
Kunnskap
 Ha innsikt i hvordan en selvstendig analyse av et faglig problem gjennomføres.
 Ha innsikt i hva vitenskapelig forfatterskap innebærer.
Ferdigheter
 Kunne utvikle egen problemstilling og behandle materialet i lys av pensum og undervisning i
andre samfunnsgeografiske emner på 3000-nivå.
 Kunne sammenfatte en analyse eller drøfting og presentere en konklusjon.
Generell kompetanse
 Kunne skrive selvstendig og med høyt presisjonsnivå.
 Kunne skille mellom kunnskap og meninger.
 Kunne reflektere over vitenskapelige idealer som åpenhet, presisjon, etterrettelighet.
 Kunne grunnregler for redelighet i forskning og faglige fremstillinger.
Karaktersetting på bacheloroppgaven
Læringsmålene danner grunnlaget for karaktersettingen på den innleverte bacheloroppgaven.
Kandidaten skal vise at hun eller han kan utvikle en egen problemstilling og behandle denne i lys av
faglig kunnskap fra pensum og undervisning og/eller egeninnsamlet litteratur og empiri med relevans
for problemstillingen. Bacheloroppgaven skal besvare problemstillingen på en presis og utfyllende
måte Det legges vekt på gode koblinger mellom problemstilling, teori/begrepsforståelse, empirisk
analyse og diskusjon. Oppgaven skal vise god fagkunnskap, analytisk evne og refleksjon. Den skal
også være velskrevet med godt akademisk språk, logisk argumentasjon og korrekt referansebruk.
Muntlig eksamen
Muntlig eksamen er justerende i forhold til karakteren som er satt på bacheloroppgaven. Eksamen
består av en samtale mellom kandidaten og sensorene om styrker og svakheter i bacheloroppgaven.
Kandidaten skal kunne forklare og forsvare sine valg og forståelser i forhold til tema, problemstilling,
teori, informasjonskilder og analyse.
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