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Udfærdigelsen af bachelorprojektet 

Baggrund 

På Administrationsbachelorernes Landsforenings (ABL/HK) årsmøde 2012 efterspurgte studerende et 

politikpapir om udfærdigelsen af bachelorprojektet – hvad der forbereder de studerende til at skrive det, 

hvordan forløbet er, og hvad projektet skal munde ud i. Det blev derfor skrevet ind i ABL/HK’s 

arbejdsprogram for 2012-2013, og bestyrelse har udfærdiget dette politikpapir. To årgange studerende er 

dimitteret og har skrevet bacheloropgave, og på baggrund af dette er der plads til forbedringer af 

processen. 

Bachelorprojektets formål 

Inden for 7.semester gennemføres et bachelorprojekt, der er normeret til 15 ECTS point. Bachelorprojektet 

er et problembaseret arbejde indenfor området administration med baggrund i de første 4 semestres 

basisviden og specialeretningens og praktikkens mere specifikke viden om teori og praksis og munder ud i 

en rapport. Projektet bedømmes ved en individuel eller en gruppe mundtlig eksamination. 

Bachelorprojektet bedømmes med en samlet karakter for rapporten og den mundtlige prøve.  

Formålet med bachelorprojektet er at afprøve de studerendes evner til, selvstændigt eller i en gruppe, at 

udvælge, tilrettelægge og gennemføre et administrativt orienteret arbejde, som bør vise, at den 

studerende udviser evner indenfor forståelse og anvendelse af både teori og praksis. Dette sikrer, at 

studerende dimitterer med en bred basisviden og en smallere specialviden inden for den valgte 

specialeretning til brug i det videre arbejde indenfor offentlig administration. 

ABL/HK’s anbefalinger til udfærdigelse af bachelorprojektet 

ABL/HK ønsker at forløbet med udarbejdelsen af bachelorprojektet gøres endnu bedre. Derfor har vi 

udarbejdet en række anbefalinger, der peger frem mod dette. 

1. Hele studiet bør være en indirekte forberedelse til bachelorprojektet 

ABL/HK anbefaler, at der gennem studiet løbende gives feedback fra underviserne på den studerendes 

indsats. Kvalificerede vurderinger af skriftlige opgaver og mundtlige præsentationer vil ruste den 

studerende, og vise hvor der er plads til forbedringer. Derigennem bliver den sidste skriftlige opgave og 

mundtlige præsentation et produkt, der viser, hvad den studerende evner. ABL/HK finder det derfor 

afgørende, at de studerendes læringsudbytte, uddannelsens læringsmål og undervisningsformer samt 

prøveformer stemmer overens, så den studerende på 7. semester kan udarbejde et produkt svarende til 

det forventede på bachelorniveau. 

2. Tidligere introduktion til bachelorprojektet 

Det er vigtigt, at optimere det bedst mulige forløb for udarbejdelse af et fagligt stærkt og gennemarbejdet 

bachelorprojekt. Da kun to årgange har skrevet bachelorprojekt, er der stadig plads til forbedringer i 

processen. ABL/HK anbefaler, at de studerende introduceres til bachelorprojektet allerede i slutningen af 5. 
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semester. Det vil give den studerende mulighed for at vurdere potentielle problemer undervejs i 

praktikforløbet på 6. semester. 

3. Emnevalg bør ikke knyttes op på praktikforløbet 

 Det bør være frivilligt, om den studerende ønsker at bruge en problemstilling udsprunget under praktikken 

eller noget helt andet. Fordi det er forskelligt uddannelsesinstitutionerne imellem, hvordan de studerende 

placeres i praktik, bør praktikforløbet ikke have indvirkning på valg af endeligt emne. Eksempelvis vil det 

være urimeligt, hvis en studerende ønsker at skrive om en problemstilling omhandlende ældreplejen, men 

vedkommendeforhindres i dette, fordi den studerende af uddannelsesinstitutionen er blevet placeret i 

praktik i et jobcenter.  

4. Tidligere valg af problemfelt så vejleder kan tilpasses dette 

 ABL/HK anbefaler, at de studerende allerede vælger problemfelt ultimo april eller primo maj på 6. 

semester, så uddannelsesinstitutionen kan vælge en egnet hovedvejleder indenfor projektets 

hovedområde. På den måde får de studerende en sparringspartner, der vil kunne vejlede de studerende 

indenfor det konkrete emnefelt.  

5. Mulighed for to vejledere 

Efter udpegelsen af hovedvejleder bør den studerende kunne komme med forslag til en eventuel 

bivejleder. Vælger den studerende at udarbejde et bachelorprojekt med fokus på økonomi stillet overfor 

jura, vil det være væsentligt, at den studerende kan sparre med en vejleder indenfor hvert af 

fagområderne. ABL/HK henstiller derfor til, at det gøres muligt for administrationsbachelor-studerende at 

få to vejledere. Dette er allerede praksis indenfor andre professionsbachelor-uddannelser fx bioanalytiker, 

ernæring og sundhed, grafisk kommunikation, afspændingspædagog, laborant osv. Det bør ikke have 

indflydelse på antallet af vejledertimer, om den studerende får en eller to vejledere. Antallet af timer bør 

være det samme for alle studerende. Hvordan disse udnyttes bør være op til den enkelte. 

6. Tidligere godkendelse af problemformulering 

ABL/HK anbefaler, at den studerende i starten af 7. semester udarbejder en problemformulering, som 

godkendes af hovedvejleder og eventuel bivejleder. På den måde kan den studerende arbejde med en 

godkendt problemformulering under hele 7. semester. Det er ikke hensigtsmæssigt at 

problemformuleringen først godkendes i november, for hvis den ikke kan godkendes, har den studerende 

kun to måneder til at ændre emnefelt eller indgangsvinkel. 

7. Intensivering og anden placering af undervisningsforløb på baggrund af praktikken 

Optimalt ligger der ikke et 6 ugers undervisningsforløb, som udmunder i en synopsis i uge 36-41. De er 

baseret på erfaringer fra et praktikforløb og en praktikrapport afleveret fire måneder tidligere. Derfor 

henstiller ABL/HK til, at dette undervisningsforløb placeres i forlængelse af praktikken i juni, mens denne er 

i frisk erindring, så der er mulighed for optimalt udbytte af dette forløb. Alternativt kan den placeres i 

august, hvis der ikke er mulighed for at forlænge praktikken med et undervisningsforløb. Der bør være tale 



                                                            

 
 

 

Administrationsbachelorernes Landsforening  

Weidekampsgade 8  Postbox 470  0900 København C  abl@hk.dk  Telefon: 7011 4545 

om et intensivt undervisningsforløb på maksimalt tre uger og ikke et forløb over 6 uger, og forløbet bør 

være afviklet, inden problemformuleringen godkendes i september. 

Andre professionsbachelor-uddannelser har ikke denne ekstra undervisning på sidste semester, og det 

fjerner unødigt fokus fra bachelorprojektet. Begge muligheder giver de studerende mulighed for at optjene 

de manglende ECTS-point, uden at det får indvirkning på bachelorprojektet. 

 


