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HVAD ER SPECIALETS FUNKTION?


Specialevejledning er vejledning hen imod noget – en bestemt forståelse af, hvad det er,
den studerende skal lære af at skrive speciale og skal kunne efter at have skrevet et.



Hvad hjælper det, at de studerende bliver hurtigt færdige (”bliver gennemført”), hvis de
ikke lærer det, vi ønsker de skal lære af at skrive speciale?



Hvordan diskuterer vi, hvad studerende skal lære af at skrive speciale og hvad de skal
kunne efter at have skrevet et?
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SPECIALET UNDER FORANDRING


Fremdriftsreformen



6 måneders-reglen



Bolognaprocessen



Masseuniversitetet/øget studenterdiversitet



Medieudviklingen



Globalisering/internationalisering
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NYE KRAV TIL AT EKSPLICITERE SPECIALETS
FORMÅL OG BETYDNING


Traditionsbåren praksis ikke længere nok



Mangel på ekspliciterede forståelser af specialets formål, betydning og læringsudbytte
› Blind spot – der er mangel på forskning i specialet som lærings- og bedømmelsesform
› Litteraturen behandler næsten udelukkende specialet opsplittet i delelementer hvilket har legitimeret en
fragmenteret tilgang til specialet
› Den internationale litteratur om specialet kan i meget lille grad overføres til danske forhold.



Forståelsen af specialet er primært forankret i de faglige miljøer og hos de enkelte
specialevejledere
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INTERVIEWUNDERSØGELSE


20 interviews med specialevejledere, AU



10 fra humanistiske uddannelser



5 fra Datalogi



5 fra Statskundskab
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SELVSTÆNDIGHEDSBEGREBETS SÆRLIGE
FUNKTION


Selvstændighedsbegrebet er meget tæt knyttet til specialet og udgør næsten et argument
i sig selv



Selvstændighedsbegrebet spiller en central rolle i studieordningerne, hvor det muliggør at
de kan fremstå som en sammenhængende, meningsfuld tekst – forener tilsyneladende en
kompetence- og dannelsesmakrodiskurs



Men der er en mangel på bevidsthed om at selvstændighed er et så sammensat og
mangetydigt begreb som det er tilfældet
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Selvstændige studerende


Vejledernes forståelser af hvordan den
specialestuderende kan vise
selvstændighed eller mangel på samme



Opdelt i tre faser:
› Specialeopstart
› Undervejs i
specialeskrivningsprocessen
› Efter aflevering



To figurer: den mest og den mindst
selvstændige studerende

(Jensen, T.W. 2016)
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Spørgsmål
Hvilke forventninger kan man fremover have
til den studerendes selvstændighed i forhold
til specialet?
1.

Er der forventninger, der må fastholdes?

2.

Er der forventninger, der må fraviges?

3.

Er der nye forventninger, der må tilføjes?

(Jensen, T.W. 2016)
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Selvstændighedshjulet
Model over elleve dataforankrede
dimensioner, selvstændighedsbegrebet
anvendes i forhold til.

(Jensen, T.W. 2016)
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SELVSTÆNDIGHEDSHJULET I BRUG


Hjulet siger ikke noget om, hvordan man skal forstå selvstændighed – hverken på tværs af
eller inden for fagene



Hjulet siger noget om, i forhold til hvilke dimensioner, der tales om selvstændighed



Hjulet kan bruges at skærpe opmærksomheden på, hvordan vi forstår og definerer
selvstændighed, fx i grupper af specialevejledere og mellem vejleder og studerende
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FORNYET FOKUS PÅ
SELVSTÆNDINGHEDSBEGREBET
Hvis den tætte forbindelse mellem selvstændighedsbegrebet og specialet kappes og/eller
selvstændighedsbegrebet gennem manglende refleksivitet gradvist tømmes for betydning, så
mister specialet sin rolle som et centralt uddannelseselement.
Sker dette, vil det blive meget vanskeligt at finde andre måder på ny at bringe
selvstændighedsbegrebet ind i diskussionen om de videregående uddannelsers formål, og
udgrænses dette perspektiv helt vil det få vidtrækkende konsekvenser for både de faglige
miljøers og de færdige kandidaters selvforståelse.

(Jensen, T.W. 2016, s. 212)
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Hvordan kan vejledningen
gøres (mere) effektiv uden at
det faglige niveau sænkes?
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DISPOSITION
1.
2.
3.
4.

Giv tydelig procesvejledning
Hold effektive vejledningsmøder
Reager hurtigt hvis der ikke er ”fremdrift”
Sørg for at du ikke er den eneste ressource
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1. Giv tydelig procesvejledning

AFSTEM FORVENTNINGER TIDLIGT!
Skriv f.eks. et vejlederbrev

(Rienecker et al 2005, Wichmann-Hansen & Wirenfeldt Jensen 2013, Laustsen et al 2012)

 Din beskrivelse af hvad du typisk tilbyder og forventer
 Omfang: 1-3 A4 sider
 Indhold:
 Rammer
 Roller
 Tekstfeedback
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VURDER OG JUSTER ARBEJDSPLANER
(Handal & Lauvås 2006, Rienecker et al 2005)

Aftal tidligt milepæle og tidsfrister
 ”Minispeciale” og kalenderoverblik
 Tal om ambitioner – Flyt fokus fra karakterer til
arbejdsindsats/tidsforbrug
 Fortæl de studerende, at de ikke skal ”gemme”
vejledning
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2. Hold effektive vejledningsmøder

STIL KRAV OM FORBEREDELSE
Dagsorden
 Tekstudkast – i god tid
 Følgebrev (max. ½ A4 side)


1.
2.
3.

Hvilken tekst har du sendt?
Hvor færdig er den?
Hvad vil du gerne have feedback på?
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STIL KRAV OM EFTERBEHANDLING
Spørg til den studerendes udbytte + næste skridt
 Bed den studerende sende et kort referat af
mødet
 Aftal og kalendersæt næste møde
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3. Reager hurtigt
hvis der ikke er ”fremdrift”

FOKUSER PÅ PROCESSEN



Genoptag kontakten
Drøft problemet. Og identificer årsager (hvis muligt)
Reetabler den studerendes ”energi i projektet”
Lav en ugentlig kontrakt: Hvad skal I hver især gøre fra nu af?
Henvis evt. til støtte- og rådgivningsmuligheder, f.eks.:

•

Studievejledningen http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/aarhus-bss/studievejledning/

•

Studenterrådgivning http://studerende.au.dk/trivsel/her-kan-du-faa-hjaelp/studenterraadgivningen/

•

Specialpædagogisk støtte http://studerende.au.dk/sps/

•

Studenterpræsterne http://studerende.au.dk/trivsel/vaerktoejer/hjaelp/studenterpraesterne/
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FOKUSER PÅ TEKSTEN






Se teksten. Nøjes ikke med at snakke!
Stil i en periode produktions-krav i stedet for produktkrav
Undersøg om specialet har 1) faglig systematik og 2) en
eksplicit problemformulering? Hvis ikke:
Overvej at forfatte et udkast til en problemformulering
og struktur sammen med specialeskriveren
Sig helt klart om du mener specialet i sit grundlag holder
eller bør ændres. Giv grønt eller rødt lys. Ikke gult!
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4. Sørg for at du ikke
er den eneste ressource

 Henvis


til specialegrupper/skrivegrupper.

Her er en god folder, som kan gives til studerende:
http://samf.ku.dk/pcs/pdf_filer/Skrivegrupper_2013.pdf

 Lav kollektiv vejledning
 Her er en god lille bog med konkrete råd til vejledere:
http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Forskning/Ebog__Kollektiv_akademisk_vejledning.pdf
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FORDELE VED KOLLEKTIV VEJLEDNING

(Cavallin 2006, Samara 2007, Lillefjord & Dysthe 2008, Dysthe et al 2006, Nordentoft et al 2013,
Wichmann-Hansen et al 2014, Thomsen et al 2014, Nexø 2015)







Du slipper for at sige det samme flere gange
De studerende får feedback fra flere
De studerende er mindre alene med deres projekter
De studerende kommer hurtigere i gang med skrivningen
De studerende lærer hurtigere at genkende og anvende
fagets kriterier
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GODE RÅD TIL KOLLEKTIV VEJLEDNING








Suppler din kollektive vejledning med (få) tilbud om individuel vejledning
Læg en fast mødeplan for semestret, herunder deadlines for aflevering af tekstudkast
Kommuniker formålet og fordelene ved mødeformen (Lav en lille ”salgs-tale”)
Sørg for at de studerende kender præmisserne og forventningerne til deres indsats
(Forberedelse er en ”adgangsbillet”)
Ritualiser vejledningen, dvs. organiser i store træk vejledningen ens hver gang
Styr taletiden stramt
Tag rollen på dig som facilitator og hav fokus på at sikre kvaliteten af peerfeedbacken. Bed f.eks. de studerende uddybe/præcisere deres feedback eller følge
en bestemt feedback struktur (f.eks. De 3 K’er: kærligt, kritisk, konstruktivt)
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