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Formålet med semesteroppgaven 

Formålet med semesteroppgaven er å styrke deres forståelse av samfunnsfaget 
som et vitenskapsfag. I oppgaven øver dere på å bruke vitenskapelige perspektiver 
på konkrete samfunnsfenomener, kritisk reflektere rundt disse perspektivene, noe 
som bidrar til større faglig selvstendighet. Oppgaven vil også trene dere i hvordan 
samfunnsvitenskapene kan benyttes i forhold til tenkning rundt kjerneelementene i 
den nye læreplanen. 

Mer konkret handler de faglige innsiktene om å trene dere i å forstå hva som skiller 
og forener samfunnsvitenskapene, ved å utdype hvordan dagsaktuelle og 
samfunnsrelevante temaer kan forklares og studeres med utgangspunkt i de ulike 
samfunnsvitenskapene. Med andre ord: hvordan samfunnsvitenskapelige 
forklaringer, kvantitative og kvalitative metoder kan hjelpe oss med å få en dypere 
forståelse av begrensninger og muligheter i konklusjoner som foretas av forskere, 
politikere, debattanter og journalister. 

Alt i alt vil oppgaven styrke deres fremtidige profesjonelle selvstendighet som 
samfunnsfagslærere ved å styrke faglige forutsetninger for å forstå, prioritere og 
formidle de større fortellingene, og sammenhengene mellom temaene som oppgis i 
læreplanen. 

  

Eksamen – semesteroppgave: 

Eksamensformen er semesteroppgave. Gjennom hele semesteret vil dere jobbe i 
grupper både i og utenfor undervisningsamlingene. I en del av gruppearbeidet 
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utdypes faglige perspektiver og forklaringer som kan belyse temaet; i år 
klimaendringene (og i noen tilfeller også betydningen av koronaviruset). Mye av 
dette gruppearbeidet kan dere bruke som bakgrunnsstoff i semesteroppgaven. 
Derfor er det viktig å jobbe jevnt med dette hele semesteret.  Også 
refleksjonsnotatene vil komme til nytte, og dere bør derfor arbeide med disse så mye 
som mulig i løpet av semesteret. 

Selve den skriftlige innleveringen leveres individuelt; det vil si at to eller flere 
personer ikke kan levere inn den samme oppgaven.  

 Gjennom semesteret: gruppearbeid 
 1500-2000 ord, +/- 5% 
 Individuell innlevering 

  

Oppgaven består av to deler : 

DEL 1 (ca 1000-1500 ord): velg et tema, gjerne klimakrisen.  Del 1 har to 
valgmuligheter.  

Enten: 

a. Velg minst to faglige teorier eller perspektiver som kan forklare temaet du skriver 
om. Du kan enten basere deg på én eller flere faglige disipliner. Ta gjerne 
utgangspunkt i pensumtekstene og/eller annen relevant litteratur som du søker opp 
(avisartikler/artikler/bøker/kapitler). Beskriv hvilke faglige forklaringer som brukes og 
hvordan disse belyser temaet. Dersom disse studiene er basert på forskningsdata 
eller meningsmålinger: argumenter om hva som støtter de ulike forklaringene. 

Eller: 

b. Velg en av pensumtekstene som bruker forskningsdata og belyser temaet du 
ønsker å skrive om. Beskriv kort det metodiske opplegget studien bruker. Diskuter 
svakheter og styrker ved det metodiske opplegget, og hvilken betydning dette kan ha 
for konklusjonene som fremmes i studien. 

I både a og b: formuler en tydelig problemstilling, og begrunn den ut fra hva vi vet fra 
før om tematikken (for eksempel tidligere samfunnsforskning, populærvitenskapelige 
fremstillinger, eller metodiske innsikter og utfordringer). 

                                                                                              

Del 2:  Refleksjoner om  relevans av del 1 til læreplanene (ca 500 ord) 

 Kan bygge på refleksjonsnotatene gjennom semesteret 
 Drøfte hvordan problemstillingen og tematikken griper inn i et eller flere deler av 

kjerneelementene i den nye læreplanen for samfunnsfagslærere 

  



Noen sentrale vurderingskriterier: 

En god oppgave: 

 .. har en tydelig og klar problemstilling som er godt og begrunnet ut fra et eller 
flere faglige perspektiver (teoretisk, metodisk, tidligere forskning) 

 .. demonstrerer faglig selvstendighet i del 1 og del 2. I del 1 betyr det at teksten 
er argumenterende (ikke bare gjenfortellende) i forhold til bruk av faglige 
perspektiver og metodiske refleksjoner i forhold til temaet som velges. I del 2 
betyr det at studenten tar selvstendige vurderinger og refleksjoner i hvordan man 
kan legge opp et undervisningsopplegg hvor tematikken i del 1 knyttes til ett eller 
flere kjerneelementer. 

 .. er en sammenhengende tekst hvor de ulike delene henger sammen på en 
logisk og oversiktlig måte. 

 .. bruker kildehenvisninger på en korrekt måte i forhold til hva som er vanlig i 
forskningslitteraturen. Studenten står fritt i valg av et anerkjent referansesystem 
så lenge dette er brukt gjennomgående. APA 
(https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide (Lenker til en ekstern 
side.))  og Harvardsystemet(https://www.mendeley.com/guides/harvard-citation-
guide (Lenker til en ekstern side.)) er de mest brukte i samfunnsvitenskapene. 
Studenten kan også sette opp referanselisten manuelt eller med et 
referansestilprogram som EndNote og Zotero, eller tilsvarende. 
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