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9 råd til en god specialeproces 
 
 
 

1. Brug din vejleder flittigt, men forbered dig grundigt før hvert møde. Send tekst og 
følgebrev i god tid før mødet. Og evaluer løbende vejeledermøderne sammen med 
vejleder. Hvis du har problemer med din vejleder, kan du kontakte studielederen og 
få en samtale. 

  
2. Start ikke forfra. Vælg et emne, der ligger indenfor et fagområde, du tidligere har 

arbejdet med og byg videre på den viden, du allerede har. 
 

3. Det er vigtigt at have en god problemformulering fra start, men den bliver finpudset 
hele vejen gennem specialet. Arbejd derfor seriøst med problemformuleringen – men 
gør det sideløbende med, at du skriver på alle dele af specialet (se punkt5). 

 
4. Skriv fra start. Koncentrer dig i starten om at producere tekst frem for kun at læse 

eller kredse om kvaliteten. Du kan sagtens have høje ambitioner, men gem dem til 
senere i processen. Først når du har omkring 30 sider relevant tekst, bør du for alvor 
arbejde i dybden. 

 
5. Skriv på mange dele af specialet samtidigt. Specialer skrives aldrig lineært fra kapitel 

1 og fremefter. Tværtimod er der god fornuft i at skrive det første udkast til 
eksempelvis konklusionen som noget af det første. Tilsvarende plejer empiri-
præsentationen at være et godt sted at starte.  

 
6. Hav is i maven – strukturen skal nok komme hen ad vejen. Du bliver klogere 

undervejs i processen, og først lidt efter lidt falder specialets kapitler på plads. 
Følelsen af kaos i starten er derfor en ganske naturlig del af specialeprocessen. 

  
7. Gør specialet til dit arbejde. Opdel den store opgave i mindre delopgaver, og planlæg 

hvornår du skal arbejde med hvad. Etabler en arbejdsdag med faste mødetidspunkter 
og fyraften. Og prøv at skaffe et specialekontor, hvor du kan være i fred med dit 
speciale, eventuelt på et bibliotek. 

 
8. Tilpas dine ambitioner til specialet. Husk at specialet er en vigtig milepæl, hverken 

mere eller mindre. Specialet markerer afslutningen på et langt studieforløb, og for 
mange studerende giver specialet et nyt og spændende indblik i deres fag. Men 
specialet giver ikke løsningen på alle trængsler i livet – og der er masser af 
spændende faglige udfordringer efter endt studium.  

 
9. Deltag i en skrivegruppe. Det gør sandsynligvis specialet bedre, og giver dig 

deldeadlines. Kort fortalt består en skrivegruppe af cirka 4-5 studerende, der skriver 
på hver deres speciale, og som mødes cirka hver anden uge for at give respons på 
udvalgte dele af de andres specialetekster.  


