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10 bud på et bedre speciale
fra en bedømmer
1. Bud: Specialet er et håndværk.
Ved at betragte specialet som et håndværk
og ikke som videnskab, kan du muligvis få
noget videnskab ud af det.

2. Bud: Brug alt det materiale, du
allerede har.
Betragt specialeprocessen som en ”materiel”
proces. Begynd specialet med nogle allerede
udarbejdede ”sprogklumper”, fx en god
opgave, som du tidligere har afleveret. Se på
”sprogklumperne” som et fysisk
manipulerbart materiale.

3. Bud: Være enkel og jordbundet.
Lav analysen i specialet så enkel som
muligt. Anvend Ockhams ragekniv, som
siger, at hvis to forklaringer er lige gode, bør
du altid vælge den mest enkle. Brug den til
at teste (og eventuelt dræbe) dine ”yndlinge”
i specialet.
4. Bud: Skræl lag væk.
Når du bearbejder dit speciale, skal du
efterligne en skulptør, der bearbejder sin
skulptur. Dvs., at du skal skrælle lag væk og
udlade at lægge endnu et lag på.

5. Bud: God sproglig stil giver
troværdighed.
Gør en del ud af den stilistiske fremstilling
og læs småbidder af velskrevet
skønlitteratur, mens du skriver speciale. Læs
m.a.o. Hemingway, Hamsun, Rifbjerg eller
J.V. Jensen – og undgå fx Davidsen, Brown
og Holst.

6. Bud: Sørg for at få et helstøbt speciale.
Lav en test, hvor du læser indledningen med
problemstillinger og konklusioner i en
sammenhæng. Hele specialet skal kunne
forstås herudfra.

7. Bud: Dokumentér med tal, hvis det er
muligt.
Hvis analysen behandler et område, hvor der
findes tal og statistik, skal dette materiale
altid indgå i analysen. Francis Bacons regel:
Gør det ikke-målte målbart: Tænk på, om du
selv kan fremskaffe tal for noget, som endnu
ikke er talbehandlet.
8. Bud: Pilotér fagligheden.
Tænk metodisk i modeller med uafhængige,
afhængige og mellemkommende variable.
Definér de anvendte begreber præcist i
specialets indledning.

9. Bud: Tænk på fagets rødder.
Anvend hellere tiden på at læse og anvende
relevante klassikere end at indarbejde det
sidste nye teoretiske skrig, som måske ikke
holder årtiet ud.

10. Bud: Skriv, hvad du mener.
Lad være med i den politiske korrektheds
navn at være bange for, hvad du selv mener.
Du behøves ikke være enige med eller
referere lærere på studiet (eller på
nabostudiet) blot for at referere dem.

