
PED 3090 – SENSORVEILEDNING FOR VURDERING AV BACHELOROPPGAVEN 

 

Bacheloroppgaven skal dokumentere faglig kunnskap og innsikt gjennom å belyse og drøfte et 

faglig problem. I oppgaven skal det vises til den litteratur som er brukt i samsvar med vanlige praksis  

for skriving av akademiske tekster. 

 

Emnet for oppgaven skal ligge innenfor den valgte fordypningens kunnskapsfelt. Kunnskapsfeltet 

er beskrevet gjennom emnebeskrivelsen i studieplanen. 

 

De enkelte momenter, synspunkter og påstander i oppgaven skal så langt det er mulig være faglig 

underbygget og dokumentert ved henvisning  til teorier og undersøkelser. Det må gå fram hvordan  

litteraturen som anvendes  bidrar til å kaste lys over oppgavens problemstilling. Problemstillingen  

skal være pedagogisk relevant og klart formulert enten i ett eller flere spørsmål. Hvis det kan være  

tvil om problemstillingens pedagogiske relevans, bør det i oppgaven innledningsvis gjøres rede for  

hvorfor problemstillingen er relevant for det pedagogiske fagområdet. 

 

Oppgaven skal bygge på tilgjengelig teori og forskning. Studenten skal ikke samle inn eget 

datamateriale. Dette utelukker ikke at man kan trekke inn egne erfaringer og observasjoner. Denne 

type stoff kan brukes for å belyse og eksemplifisere et emne og gjøre oppgaven mer levende. Egne 

erfaringer kan brukes til å stille spørsmål, men ikke til å gi vitenskapelige svar eller bastante 

konklusjoner. 

 

Pensumlitteraturen for fordypningen kan anvendes i oppgaven, men for de fleste vil det være  

nødvendig å trekke inn tilleggslitteratur. Selv om problemstillingen kan besvares ved bare å anvende  

pensum, teller det positivt at kandidaten har funnet fram til mer litteratur om temaet. Pensum fra  

andre emner i pedagogikk eller andre fag som kandidaten har tatt eksamen i, kan bare i svært  

begrenset grad benyttes i oppgaven. Dette fordi man ikke kan ta flere eksamener basert på den  

samme litteraturen.  Det er ikke et krav at oppgaven bare bygger på primærlitteratur. Det kan også  



benyttes sekundærkilder, men for litteratur som er sentral for oppgavens hovedproblemstilling er  

det fordelaktig at det er benyttet primærkilder. 

 

I vurderingen av oppgaven legges det vekt på at framstillingen har en klar og logisk oppbygging 

som følger en gjennomtenkt disposisjon. Denne disposisjonen bør danne grunnlag for en inndeling av 

oppgaven som markeres med overskrifter og eventuelt underpunkter. Oppgaven skal ha 

substansielle overskrifter som sier noe om det faglige innholdet i de ulike delene/ avsnittene. Den 

skal ikke ha en overskrift som kalles ”hoveddel” eller lignende. Punktsystemet for markering av 

overskrifter kan benyttes, men man kan også bruke andre måter å markere over- og underpunkter på 

(for eksempel bokstavstørrelse). Det systemet som blir valgt må benyttes konsekvent gjennom hele 

oppgaven. Oppgaven bør ha en innledning som presenterer oppgavens tema og problemstilling og en 

sammenfatning/konklusjon til slutt. 

 

Det finnes flere måter å lage en litteraturliste på. Det er ikke et krav å anvende den såkalte  

APA-malen. På emnesiden er det gitt eksempler på alternative måter å føre referanser på, og det er  

viktig at det systemet som blir valgt brukes konsekvent gjennom hele oppgaven. Det er ikke noe krav  

om å anvende DUO-malen. 


