Sygeplejerskeuddannelsen Campus Aabenraa
REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING
Generelt
Opgaven skal anvende letlæseligt og korrekt sprog og have en logisk struktureret og sammenhængende
opbygning.
Opgaven afleveres i A4-format, og der må kun skrives på den ene side af papiret.
Der er retningslinjer for opgavens max. omfang, anført som tegn inkl. mellemrum, i opgavevejledningen i
semesterbeskrivelsen.
Opfylder en besvarelse ikke de fastsatte formkrav vedr. antal tegn, vil besvarelsen blive afvist. Bliver besvarelsen afvist, vil der ikke blive givet en bedømmelse, og den studerende har brugt et prøveforsøg.
Ved beregning af opgavens omfang medregnes kun tekstsider ekskl. resume, indholdsfortegnelse, noter,
litteraturliste og bilag.
Skolen anbefaler følgende bøger om opgaveskrivning:
•

1. – 2. semester:
Nyland, AH 2017, Genvej til opgaveskrivning: kompendium til opgaveskrivning på
sundhedsfaglige uddannelser, 2. udg., Svendborg: KommuniCare..

•

3.- 7 semester
Henricson, M 2018, Videnskabelig teori og metode: fra idé til eksamination, 2. udg., oversat fra
engelsk af M Antonsen, København: Munksgaard.

Opsætning
Der skal altid anvendes en forside i forbindelse med afleveringer af skriftlige eksamensopgaver
og obligatoriske studieaktiviteter. Forsiden skal indeholde: Navn, studienr., semester, hold, titel,
vejleder og antal tegn incl. mellemrum.
Titlen må max. være på 50 anslag inkl. mellemrum. Titlen skal klart angive opgavens emne. Som supplement til titlen kan der bruges en undertitel til yderligere beskrivelse.
Eksemplarisk standardforside findes på itslearning under ”Min uddannelse” i mappen ”Om studiet”.
I forbindelse med aflevering af eksamensopgaver i Wiseflow skal du også indtaste oplysninger til
en forside i Wiseflow.
Opgaven skal desuden indeholde en indholdsfortegnelse, evt. noter, litteraturliste og evt. bilagsliste.
Side 1 skal stå på den første rene tekstside, dvs. efter forside, abstract/resumé og indholdsfortegnelse.
Overskrifter anvendes til at tydeliggøre indhold i afsnittet og skal være dækkende for indholdet.
Opgaven skal være overskuelig og letlæselig med:
•
Skriftstørrelse på 12 punkter.
•
Venstre margin: 3 cm.
•
Top og bund: 2 cm.
•
Linjeafstand: 1,5
1/2

Der kan evt. gøres brug af noter og bilag:
•
Noter ses som uddybende kommentarer i opgaven. Opgaven skal kunne læses, forstås og bedømmes uafhængig af noterne.
Evt. noter placeres umiddelbart før litteraturlisten eller som fodnoter nederst på siden.
•
Evt. bilag placeres efter litteraturlisten. Disse nummereres, og der henvises til disse numre i selve
teksten. Der må henvises til begrænset bilagsmateriale, og opgaven skal kunne læses uafhængig
af disse.
Der skal anføres kilde på hvert bilag.
Hvis der anvendes bilag i opgaven, indsættes en bilagsfortegnelse efter litteraturlisten.
Bacheloropgaver kan søges på www.ucviden.dk under studenterprojekter: https://www.ucviden.dk/studentportal/ – ikke alle er frit tilgængelige; det afhænger af opgavens karakter og uddannelsessted.

Anvendelse af kilder og litteratur i opgaver
I sygeplejerskeuddannelsen anvendes Harvard referencesystemet, da dette system bruges i store dele af
sundhedsvæsenet. Alle semesterbeskrivelser er udarbejdet efter Harvard systemet.
Guide til Harvard referencesystem findes på ”Bibliotekets på UC Syd” bibl.ucsyd.dk: ”Dit fagområde” – ”Opgaveskrivning” – "Reference”
Ikke skrevne materialer kan i mindre omfang anvendes som kilde i en opgave (film, video, billeder, cd-rom
mv.). Omfanget af ikke-skrevne materialer aftales med vejlederen på opgaven. Som udgangspunkt tæller
illustrationer i form af billeder, modeller og tabeller anslagsmæssigt det antal anslag, som normal tekst ville
udgøre på samme areal, som illustrationen fylder. 1 normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum.
I en opgavevejledning kan der være krav til omfang af kildematerialet opgjort som antal sider. Ved ikke
skriftlige kilder vil det derfor være nødvendigt at omregne til sider. Der skal bruges omregningsfaktoren:
•
1 minut film/video = 1 side.
Der angives sidetal på hele bogen, eller på de sider der er brugt, hvis der kun er anvendt en del af en bog.
Til slut i litteraturlisten skal det samlede antal sider opgives.
Er der ikke sidetal på hjemmesiden, må der regnes om til normalsider. 1 normalside har 2.400 anslag inkl.
mellemrum.
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