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1. Generelt 
I løbet af efteråret har der været informationsarrangementer og du har ønsket og er blevet tildelt en 
vejleder.  
Tilmelding til bachelorkurset sker online. 
 

1.1. Normering 
Bachelorprojektet er normeret til en arbejdsbyrde svarende til 1/3 semester, og skal ende med en 
skriftlig rapport. Tal med din vejleder om længden. 30 normalsider er et godt udgangspunkt. 

1.2. Formål 
Du skal demonstrere den viden og de akademiske færdigheder du har opnået på 
grunduddannelsen. 
 
Du skal udføre og afrapportere et selvstændigt arbejde. Det kan ikke forventes, at du laver noget 
vildt og nyskabende, men du skal vise, at du kan ”det akademiske håndværk”. 
 
Det er en øvelse i metode, formidling og formalia, og vil måske være den første større 
selvstændige opgave, du laver på dit studie. 

2. Forløb 
Forløbet kan i overordnede træk beskrives som følger: 

2.1. Opgaveformulering 
I samarbejde med vejlederen formulerer du problemet og den overordnede ramme. 



2.2. Litteratursøgning 
Find teori og synteseforskrifter i tidsskrifter og anden litteratur. Tag en beslutning om hvad du 
gerne vil lave, og koordiner denne plan (gerne indeholdende ”milestones” med dato) med din 
vejleder. Vejlederen vil typisk begrænse dit projekt i forhold til din indledende ambitiøse plan. 

2.3. Arbejdet 
Arbejd på livet løs og husk, at alt løbende skal noteres ned i laboratoriejournalen (elektronisk). 
Regn ikke med at kunne huske detaljer flere måneder senere. Jo mere man har skrevet ned 
undervejs, jo nemmere er det at sammenskrive rapporten til sidst. 
 
Hav gerne flere bolde i luften ad gangen, så du ikke ligger stille, bare fordi et apparat ikke virker, 
eller der er leveringstid på et kemikalie. 
 
Hav altid en plan og et formål med hvad du laver. Det øger sandsynligheden for anvendelige 
resultater dramatisk. 

2.4. Skrivefasen 
Begynd så tidligt som muligt. Du kan næsten med det samme begynde at skrive en introduktion, 
hvor du sætter dit projekt i et større perspektiv. Find nogen gode og relevante referencer. Du kan 
også på et ret tidligt tidspunkt begynde at skrive lidt om de metoder du anvender. Det tager tid at 
skrive godt!  
Beslut fra starten om du vil skrive på dansk eller engelsk. Hvis du skriver på dansk skal du lave et 
engelsk abstract, og vice versa. Vær opmærksom på, at det er svært, at skrive godt på et sprog, der 
ikke er ens modersmål. Du kan med fordel låne, læse og søge inspiration i bachelorprojekter som er 
lavet tidligere i din vejleders gruppe. 
 
Formålet er, at formidle til læseren hvad du har lavet, og hvilke konklusioner der kan drages på det 
grundlag. Det skal ske med tekst, billeder og tabeller. 
Det er altid et godt spørgsmål, hvor mange detaljer man skal have med. Som udgangspunkt er 
læseren en kompetent kemiker, men ikke nødvendigvis med samme speciale, og derfor skal man 
sikre sig at metoder og små finesser forklares, så en udenforstående kan forstå det. Men man skal 
ikke bruge plads på det helt basale kemi. 
 
Lidelseshistorier og fyldsnak er uinteressant. Metode, observationer, målinger og konklusioner er 
det der rykker. 
 
Kunsten er at skrive klart, klinisk, metodisk og struktureret. Hvis du er i tvivl om hvorvidt noget er 
relevant, er der rimelige odds for, at det nok ikke er det (diskuter evt. emnet med din vejleder). 
Referencer er en meget vigtig del af rapporten. Vælg dig et format som følges konsekvent i hele 
reference listen, f.eks.: 
M. Jørgensen, … (initialer, efternavn), Phys. Chem. C (tidskrift navn forkortet efter reglerne og i 
kursiv), 2020 (årstal), 57 (bind nr.), 35-45 (start side – slut side). 
Henvisninger til internettet skal efterfølges af en dato for hvornår du har tilgået den pågældende 
web adresse. 

2.5. Aflevering 
Aflevering sker som ved elektronisk eksamen. Normalt skal alt være samlet i en .pdf. 



De gældende frister og formalia står på Studieportalen. 
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/kemi/bachelorprojekt-speciale-og-andre-
projekter/bachelorprojekt/  
På studieportalen er der også samlet andre gode råd og vejledninger, som du bør læse. 

3. Struktur 
Eksempelvis grovstruktur på rapporten: 
 

1. Forside (Titel, navn, årskortsnummer, dato, vejleder. Evt. en illustration) 
2. Indholdsfortegnelse 
3. Indledning og opgaveformulering 
4. Teori 
5. Eksperimentelt 
6. Karakterisering 
7. Konklusion 
8. Litteraturliste 
9. Bilag 

 
Det er altid en svær vurdering hvor meget teori der skal med. Vær dog omhyggelig med at teori 
præsenteres i en logisk, struktureret rækkefølge; undgå f. eks. at fyre essensen i et teoriafsnit af 
allerede i første linje. Tag dig tid til at lave de nødvendige indledende knæbøjninger, efterfulgt af en 
gradvis opbygning – det højner forståelsen. Hvis du udbygger teorien senere i projektet, kan det 
også være en god idé lige at give læseren en kort påmindelse om hvad emnet egentlig gik ud på. 
 
Der skal lige præcis så meget teori med at en fagkollega, der ikke er inde i det foreliggende emne, 
vil kunne forstå sammenhængen. Det skal herunder demonstreres, at man selv har læst og forstået 
den nødvendige teori. Undgå at skrive teori, som du alligevel ikke bruger i din afhandling. 
 
Indgår der flere eksperimenter, kan det være fornuftigt at have ”punkt 4-5-6 efterfulgt af en 
delkonklusion” til hvert eksperiment. Det hele kan så til sidst samles i en hovedkonklusion. 
 
Der er ingen rigide krav til opstillingen, men den skal være klar, tilgængelig og logisk. 

4. Bilag & appendikser 
Bilag og appendikser må ikke indeholde noget, der er vigtigt for forståelsen af projektet, eller som 
kompromitterer noget af det, der blev nævnt under punkt 1 eller 2. Man skal kunne læse rapporten 
uden bilagene 
 
Bilag og appendikser til projektet må kun indeholde ”supplerende materiale” og ”hjælp til læseren”. 
Det kan f. eks. dreje sig om 
 Forstørrede versioner af figurer der allerede findes inde i projektet (for tydelighed) 
 Komplette resultater fra omfattende måleserier, hvis præcise detaljer ikke er vigtige at have 

med inde i selve projektet, da helheden allerede er behørigt repræsenteret (fuldstændighed) 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/kemi/bachelorprojekt-speciale-og-andre-projekter/bachelorprojekt/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/kemi/bachelorprojekt-speciale-og-andre-projekter/bachelorprojekt/


 En nøjere gennemgang af anvendt teori, hvis denne ikke ”hører til” inde i projektet, men dog 
er at betragte som relevant, fornuftig hjælpelæsning for læseren (klarhed) 

Vurdér altid nøje relevansen af ethvert bilag eller appendiks, du vælger at oprette til dit projekt. De 
må ikke komme til at fungere som ”parkeringsplads” for materiale, der har direkte, utvetydig 
relevans for dit projekt, men som du f. eks. ikke har plads til inden for de 30 sider.  
Der er ingen grund til at reproducere omfattende mængder teori, hvis det kan klares med en 
reference til en troværdig kilde. Pladsen er bedre brugt, til at fortælle hvad du har lavet. 

5. Gode råd: 
• Hold målet for øje! Projektet kan nemt vokse vildt… det skal det ikke! 
• Vær opmærksom. Hvis der dukker noget meget spændende op, skal du helst opdage det. 
• Der er to klassiske faldgruber: 

 Sæt ikke dit lys under en skæppe, sælg varen! Du har lavet et stort arbejde, men det er 
der ingen der ved, før du har fortalt dem det. 

 Pas på ikke at konkludere eller postulere noget, du ikke har belæg for! 
• Læg en realistisk plan, følg den, men vær klar til at justere den, hvis det viser sig nødvendigt 
• Hvis planen skrider eller noget går skævt, så tal med din vejleder. Er man i god tid, kan man 

som regel altid finde en fornuftig løsning. 
• Kommer du til at skrive en meget lang rapport, bør du nok foretage en helt overordnet 

prioritering af, hvad der er mest relevant at have med i projektet, og så beskære det derefter. 
• Mange fejl er usynlige for ens egne øjne, fordi man ved hvad der burde stå! Det klares ved: 

 Læs højt for dig selv, eller lad en bekendt læse højt for dig. Er det svært at læse din egen 
tekst højt, er det formodentligt ulæseligt for andre (og skal rettes til).  

 Få en kompetent person til at læse korrektur. Aftal med korrekturlæseren hvad 
vedkommende skal fokusere på (er det f. eks det videnskabelige/akademiske indhold, 
eller kun stavefejl og sproglige fejl?), og giv ham eller hende et par dage til det. Afsæt 
mindst 2 hele dage derefter til din egen slutkorrektur og trykning. 

• Vær systematisk og konsekvent. Sørg for at få formalia i orden. 
• Brug de praktiske værktøjer der er til rådighed. De sparer megen tid og arbejde: 

 Brug stavekontrollen i Word. 
 Brug formatfunktionen i Word til autogenerering af indholdsfortegnelse og 

ensretning af strukturen i opstillingen. 
 Har du mange referencer, så brug en referencedatabase  
 Vær sikker på, at du har en opdateret back-up! 
 Du må ikke lægge forskningsdata på Dropbox, Google Docs, Google Drev, 

iCloud og lignende eksterne servere. 
 Du må ikke publicere materiale uden aftale med din vejleder. 

 
• Selv om ”værktøjerne” sparer tid, skal du stadig kontrollere, at de har gjort det, du forventede! 



• En opgave kan altid blive bedre, men på et tidspunkt står den ekstra arbejdsindsats ikke mål 
med forbedringen. Du skal videre med dit studie og der er en afleveringsfrist der skal 
overholdes. Husk, at ”ude i samfundet” er den perfekte opgaveløsning intet værd, hvis den 
leveres for sent!  

• Man får ikke point for kvantitet, men kvalitet! 
 
 
Revisioner 
28. juni 2007: Grundstruktur, kommentarer og tilføjelser fra Jacob og Nina 
27 september 2007: Mindre rettelser, forfatternavne tilføjet 
21 januar 2011: Mindre rettelser, opdatering 
6 februar 2014: Opdatering 
13 januar 2020: Opdatering 
4 februar 2020: Kommenteret og suppleret af Jacob Overgaard, Mogens Christensen, Torben R. Jensen  
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