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SENSORVEILEDNING – bachelor i utviklingsstudier 

 

BACHERLOROPPGAVE 

UTV3091 - Vår 2019:  

Eksamensordning: Individuell bacheloroppgave over selvvalgt tema med justerende muntlig 

eksamen 

 

 

Emnespesifikk:  

Læringsmålene for UTV3091 angir at studenten skal oppnå følgende: 

Kunnskap 

 Ha forståelse for kompleksiteten i utviklingsprosesser 

 Kunne drøfte utviklingspolitiske posisjoner og konkrete utviklingsstrategier på bakgrunn av 
overordnet utviklingsteori og teorier på mellomnivå. 

 Kunne eksemplifisere hvordan ulike fagdisipliner nærmer seg komplekse utviklingsprosesser 

 Ha kunnskap om mangfoldet av teoretiske posisjoner innenfor utviklingsstudier, og 
sammenhengen mellom disse og metodologiske og metodiske valg 

 Ha innsikt i mangfoldet av metoder for innsamling av data i en utviklingslandkontekst. 

 Ha kunnskap om faglig forsvarlig bruk av primær- og sekundærdata fra en 
utviklingslandkontekst. 

Ferdigheter 

 Kunne gi en analytisk fremstilling av utviklingsspørsmål både muntlig og skriftlig. 

 Kunne skrive en vitenskapelig prosjektoppgave 

 Kunne utvikle problemstilling, forskningsspørsmål og intervjuguide for en liten kvalitativ 
studie 

 Kunne utøve kildekritikk og vurdere kvaliteten på egne og andres data. 

 Kunne orientere deg i og ta strategiske valg om relevant faglitteratur og bruke denne til å 
utvikle selvstendige analyser og argumenter om konkrete utviklingsspørsmål 

Generell kompetanse 

 Kunne reflektere over vitenskapelige idealer som åpenhet, rasjonalitet, presisjon, 
etterrettelighet 

 Kunne grunnregler for redelighet i forskning og faglige fremstillinger 

 Kunne reflektere over etiske idealer og dilemmaer som preger alle faser av 
utviklingsforskningen fra planlegging, gjennomføring av feltarbeid og behandlingen av data 

 Kunne skille mellom kunnskap og meninger 

 

Om bacheloroppgaver ved UTV: En god oppgave inneholder solid kunnskap, logisk argumentasjon 

og ryddig disposisjon. Oppgaven skal være diskuterende, analytisk og bygge på faglitteratur. 

Studenter kan velge om de vil benytte innsamlet datamateriale fra feltarbeid i sin oppgave.  

1. Oppgaven svarer på egendefinert problemstilling på en presis og utfyllende måte. 

2. Oppgaven viser kunnskap. 

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

4. Viktige begreper - de som er i kjernen av oppgaven – skal drøftes.  

5. Oppgaven skal vise analytiske evne og refleksjon.  
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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, metode, 

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. 

Oppgaven skal være på 7000 ord +/- 10 prosent, inkludert fot-/sluttnoter, ekskludert forside, 
innholdsfortegnelse og referanseliste, så vel som intervjuguide og informantliste for dem som har 
samlet inn egne data.  

 

Muntlig eksamen 

Muntlig eksamen er justerende i forhold til karakteren som er satt på bacheloroppgaven. 

Bacheloroppgaven inngår i et emne på 30 studiepoeng. Muntlig eksamen består av en samtale 

mellom kandidaten og sensorene der kandidaten stilles spørsmål fra emnets pensum, det selvvalgte 

pensumet kandidaten har lagt opp og bacheloroppgaven. Samtalen varer i ca. 30 minutter.  

I den delen av samtalen som angår bacheloroppgaven, skal det tas opp styrker og svakheter i 

bacheloroppgaven. Kandidaten skal kunne forklare og forsvare sine valg og forståelser i forhold til 

tema, problemstilling, teori, metode, informasjonskilder og analyse.  

 

UTV foreslår følgende format for gjennomføring av muntlig eksamen:  

1. Hilsen og presentasjon av sensorene.  

2. Forklare hva som skjer under muntlig eksamen: om rekkefølge, dynamikk, at kandidaten kan 

ta notater, avbryte, be om at spørsmål gjentas eller ta en tenkepause, o.l.  

3. Om kandidaten ønsker å vite oppgavekarakter, før muntlig eksamen starter, skal denne 

oppgis med en meget kort begrunnelse. Begrunnelse kan man heller komme tilbake til på 

slutten, når man oppgir sluttkarakter. Vi råder kandidatene til  å vente med å få vite 

oppgavekarakter, slik at de kan gjennomføre muntlig eksamen uten påvirkning av dette 

4. Spørsmålsrunde bør helst gå fra det generelle til det spesifikke. Vi foreslår følgende: a. Start 

med teori-basert og/eller tematiske spørsmål, 3-4 hovedspørsmål med oppfølgingsspørsmål, 

avhengig av svar og dynamikk. b. Selvvalgt pensum, ett spørsmål. Kan brukes som overgang 

til neste punkt. c. Spørsmål om BA-oppgave, og gjerne også knyttet til metode (dvs inkluder 

gjerne ett spørsmål om metode).  

5.  Kandidaten bes å vente litt utenfor rommet.  

6. Sensorene blir enig om karakter: opp, ned, samme samt begrunnelse. Her blir det anledning 

til å komme med spesifikk tilbakemelding om BA-oppgaven. Karakteren føres inn i 

vurderingsprotokoll.  

7. Kandidaten hentes inn og får vite sluttkarakter, opprinnelig oppgavekarakter, begrunnelse og 

tilbakemeldinger om oppgaven.    

 

UTV ønsker at muntlig eksamen skal være en positiv opplevelse for kandidatene og setter pris på 

konstruktiv dialog og utveksling. 

 


