
Bogen der fører dig sikkert til eksamen! 

 

Genvej til det gode bachelorforløb er et uundværligt redskab til dig der skal i gang med at 

skrive din bachelor. Bogen er på overkommelige 46 sider, hvilket gør det nemt og overskueligt 

at læse og slå op i den. Forfatteren Anne tager dig i hånden og følger dig godt igennem 

forløbet helt op til eksamen. Hun har oplistet og præciseret hvad en god opgave skal 

indeholde, hvad du bør overveje og hvordan du gør det. Alt er kort og præcist formuleret i et 

sprog der er let spiseligt for enhver. Hertil er der suppleret med udtalelser fra nyuddannede 

sygeplejersker der for nyligt selv har skrevet bachelor, hvor de kommer med deres oplevelser 

og erfaringer til et godt forløb. De fortæller bl.a. om deres overvejelser inden processen, gode 

fif til hvordan man får gruppearbejdet til at køre gnidningsfrit, samt hvordan de har tilrettelagt 

deres tid for at nå i mål. Herudover kommer de med råd til , hvordan man kan forberede sig til 

vejledningerne, for at få mest muligt udbytte heraf, og meget mere. 

Afslutningsvis er der udover gode eksamensfif, også tips og opskrifter fra en diætist, der kan 

hjælpe dig til at opretholde et højt energiniveau under hele forløbet, så du både kan yde og 

nyde maximalt. 

 

Alt i alt er det en super god bog, du kan bruge før og under arbejdet med din bachelor, hvad 

enten du skriver alene eller sammen med andre. Bogen har givet min bachelorgruppe og jeg 

en klar idé til vores forberedelser inden vores skriveproces allerede! Vi har med stor inspiration 

fra borgen udarbejdet både forventningsafstemning og tidsplan ud fra givne eksempler og råd 

herom. Vi er overbeviste om at bogen vil være en uundværlig støtte igennem hele forløbet, og 

lette optil flere processer undervejs. Dermed en klar anbefaling herfra! 

 

// Belinda, sygeplejestuderende 7. semester. 

 


