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Professionshøjskolen UC SYD 
Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg 

 
 
 
   Modul 14 

      Ekstern prøve 
     Bachelorprojekt   

___________________________________________________________________ 
 
Målene med bachelorprojektet er at den studerende: 

• Selvstændigt udarbejder en sygeplejefaglig problemstilling inden for klinisk sygepleje 
• Kritisk undersøger, vurderer og formidler praksis-, udviklings- og forskningsbaseret 

viden relateret til sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed, herunder de-
monstrerer kompetencer indenfor: 

- curologi og patientologi 
- grundlæggende akademiske arbejdsmetoder 

• Reflekterer over kundskabsgrundlag og metoder relateret til problemstilling, syge-
plejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed 

• Reflekterer over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for 
sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed 

• Forstår og anvender national og international faglitteratur og/eller forskningsresultater 
• Forstår og anvender international faglitteratur og/eller forskningsresultater på engelsk 

 
Prøvens placering  
Prøven afholdes på modul 14. 
Den mundtlige eksamination finder sted i juni for februarhold og i januar for septemberhold. 
 
Aflevering af bachelorprojektet 
Projektet afleveres som én samlet pdf-fil i WISEflow på den angivne afleveringsdag, jf. prøve-
oversigt. Derudover skal bachelorprojektet oploades på UC Viden.  
https://www.ucviden.dk/admin/anonymous/editor/studentprojecteditor.xhtml?tenant=UCSYD&lan
guage=da Bemærk: Kvitteringen fra UC Viden samt blanketten ”Tilsagn om offentliggørelse på 
hjemmesiden” skal vedlægges som ekstramateriale på WISEflow.  
 
Prøveform  
Prøven består af et skriftligt bachelorprojekt og en efterfølgende individuel mundtlig eksami-
nation, som vægtes ligeligt ved bedømmelsen.  
Emnet vedrørende den kliniske sygeplejefaglige problemstilling godkendes skriftligt af Syge-
plejerskeuddannelsen jf. prøveoversigten. 
 
Det skriftlige projekt skal tage udgangspunkt i en klinisk sygeplejefaglig problemstilling og kan 
udarbejdes individuelt eller i en gruppe bestående af 2 - 3 studerende. 
 
Omfang  
Projektet skal være mellem 52.800 og 60.000 anslag for det individuelle projekt og mellem 
60.000 og 72.000 anslag for gruppeprojekt. 
 
 
 
 

https://www.ucviden.dk/admin/anonymous/editor/studentprojecteditor.xhtml?tenant=UCSYD&language=da
https://www.ucviden.dk/admin/anonymous/editor/studentprojecteditor.xhtml?tenant=UCSYD&language=da
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Krav til indholdet i den skriftlige del 
Indholdet skal synliggøre, at den studerende kan forholde sig argumenterende og kritisk 
diskuterende. Projektet skal indeholde overvejelser om, hvilke implikationer undersøgelses-
resultaterne kan få for den eksisterende praksis på området. 
 
Projektets skriftlige del består af følgende elementer:  
 
Resumé på ca. 1.000 anslag som skal foreligge på dansk og engelsk 
 
Præsentation, dokumentation, problematisering og begrundet afgrænsning af en klinisk syge-
plejefaglig problemstilling, herunder systematisk litteratursøgning 
 
Problemformulering 
 
Metodeafsnit: 

- Beskrivelse af og begrundelse for metoden, herunder inddragelse af etiske og  
 videnskabsteoretiske overvejelser 

   -    Beskrivelse af og begrundelse for empiri- og teorivalg, herunder præsentation af 
centrale begreber 

  
Analyse og diskussion: 
 - Præsentation og analyse af data 
 - Diskussion af analysens resultater 
 
Kritisk vurdering af projektets metode 
 
Konklusion  
 
Perspektivering af undersøgelsesresultater i relation til sygeplejeprofessionen 
 
Litteraturliste med minimum 1.300 sider for det individuelle projekt og 1.600 sider for gruppe-
projekt 
 
Tekniske retningslinier for opgaveskrivning og Juridiske retningslinier for indsamling af pati-
entdata til brug i opgaver og projekter ved Sygeplejerskeuddannelsen, UC SYD, skal over-
holdes 
 
Den mundtlige del 
Den mundtlige del har en samlet varighed af 35 minutter og er individuel.  
 
Den består af en forelæsning af 15 minutters varighed, med efterfølgende eksamination 
resten af den samlede tid, hvor eksaminator og den beskikkede censor har mulighed for at 
stille afklarende spørgsmål i relation til forelæsningen og hele projektet.  
 
Forelæsningen planlægges på baggrund af to selvvalgte temaer med afsæt i projektet,  
 
I forelæsningen skal den studerende forholde sig argumenterende og diskuterende til tema-
erne under hensyntagen til målet for den eksterne prøve.  
 
Gruppemedlemmer kan ikke overvære hinandens eksamener. 
 
Forelæsningen og eksaminationen efterfølges af vurdering og karakterfastsættelse. 
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Vejledning 
Der afsættes 6 lektioner til vejledning i individuelle opgaver og i gruppeopgaver. Vejledningen 
aftales individuelt/gruppevis med vejleder, og afsluttes senest 1 uge før aflevering af 
projektet. 
 
 
Bedømmelse 
Der er afsat 15 minutter til vurdering og karakterfastsættelse. Den studerende kan ikke over-
være denne del. 
 
Det skriftlige projekt, og den mundtlige præstation vægtes ligeligt ved bedømmelsen. Ved 
vurderingen vægtes såvel det sygeplejefaglige, det udviklingsmæssige som det metodiske. 
 
Der vurderes endvidere på evnen til at anvende de almindelige danske retskrivningsregler, 
den korrekte fagterminologi samt evnen til at udlægge teksten i en meningsfuld sammen-
hæng. 
God stave- og formuleringsevne betragtes som en forudsætning. Når stave- og formule-
ringsevnen influerer meningsforstyrrende i forhold til opgavens indhold, kan karakteren på 
grundlag heraf nedsættes med 1. 
 
Der vurderes efter 7-trinsskalaen. For at bestå den teoretiske prøve kræves mindstekarakte-ren 
02, jf. Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1500 af 02. december 2016 
om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, samt Uddannelses- og Forsknings-
ministeriets bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedøm-melse. 
 
Kriterier for at opnå karakteren 12, er ”den fremragende præstation, der demonstrerer ud-
tømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.” 
 
Karakteren 12 gives, når den studerende: 
 

• Har udarbejdet et resumé som er dækkende for indholdet på dansk og engelsk 
• Har redegjort for, dokumenteret, problematiseret og begrundet en klinisk sygepleje-

faglig problemstilling, herunder vist systematisk litteratursøgning, som indeholder 
praksis-, udviklings- og forskningsbaseret litteratur 

• Har argumenteret for en relevant, velafgrænset, stringent og transparent problemfor-
mulering 

• Velbegrundet har redegjort for undersøgelsesmetoden, herunder inddraget etiske og 
videnskabsteoretiske overvejelser 

• Har begrundet og argumenteret for empiri- og teorivalg, herunder redegjort for rele-
vante centrale begreber 

• Kortfattet har beskrevet litteratursøgningen og kritisk vurderet fundene relateret til 
problemformuleringen, samt argumenteret for dens relevans for analyse og diskus-
sion af den valgte problemformulering 

• Har præsenteret og analyseret relevante data på en transparent og stringent måde 
• På omfattende og kritisk måde har analyseret og diskuteret undersøgelsens resultater 

på baggrund af den udvalgte empiri, teori og data 
• Kritisk har vurderet undersøgelsesmetodens anvendelighed i forhold til bearbejdning 

af problemformuleringen 
• Har udarbejdet en fyldestgørende konklusion på baggrund af analysen og diskussio-

nen 
• Har beskrevet nuancerede og relevante perspektiver på baggrund af undersøgelses-

resultatet og i relation til sygeplejeprofessionen 
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• Har udarbejdet projektet under anvendelse af de almindelige danske retskrivnings-
regler, den korrekte fagterminologi og har udlagt teksten i en meningsfuld sammen-
hæng 

• Viser omfattende selvstændighed i formidlingen, fremstillingen, argumentationen og 
diskussionen  

 
 
Kriterier for at opnå karakteren 02, er ”den tilstrækkelige præstation der demonstrerer den 
minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.” 

 
I relation til formålet for modul 14 udmøntes karakteren 02 ved at den studerende:  
 

• Har udarbejdet et resumé, der er nogenlunde dækkende for indholdet i opgaven 
• Har identificeret og beskrevet en klinisk sygeplejefaglig problemstilling inden for 

sygeplejeprofessionen, som er delvis dækkende, med inddragelse af curologi og 
patientologi 

• Har argumenteret nogenlunde dækkende for den kliniske sygeplejefaglige problem-
stillings relevans, og herunder henvist nogenlunde til praksis-, udviklings- og forsk-
ningsbaseret litteratur 

• Har foretaget en litteratursøgning uden klar stringens, har uklare begrundelser med 
visse mangler i den kritiske udvælgelse, men som dog er acceptabel 

• Har foretaget en afgrænsning til en relevant og nogenlunde præcis formuleret pro-
blemformulering, hvor begrundelserne er nogenlunde dækkende og hvor stringensen 
til problembeskrivelsen kan være lidt uklar 

• Redegør nogenlunde dækkende for valg af videnskabelig teori og metode til besvarel-
se af problemformuleringen 

• Viser usikkerhed i argumentation og vurdering af den udviklings- og forskningsbasere-
de litteratur, samt litteraturens relevans for analysen og diskussionen 

• Fremstiller og analyserer data (teori og empiri) usikkert og delvist stringent 
• Viser usikker evne til kritisk at analysere og diskutere analysens resultater 
• Konkluderer nogenlunde dækkende på baggrund af analysens resultater 
• Viser usikkerhed i, hvorledes den bearbejdede kliniske problemformulering kan per-

spektiveres i en kommende sygeplejekontekst 
• Demonstrerer nogenlunde sikkerhed i grundlæggende akademiske arbejdsmetoder 
• Nogenlunde dækkende reflekterer over forskellige værdiopfattelser og interessemod-

sætninger indenfor sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed 
• Viser usikkerhed i den selvstændige formidling, fremstillingen, argumentationen og 

diskussionen 
 
 
Sygdom 
Jf. Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1500 af 02. december 2016 om 
prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, § 7. 
 
 
Regler for klage 
Jf. Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1500 af 02. december 2016 
om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, kapitel 10. 
 
 
Omprøve 
Tidspunkt for 1. og 2. omprøvemulighed fremgår af oversigtsplan for prøveforløb.  


