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OVervejelser til brug for såvel. specialeskrivere san spa:::::ialevej

lejere 

I Studente.rråd:Jivni.n::Jen har vi gennem ~e år i..rrlsaJnlet viden om 

studererrle, som har probl~rI for:di de går i stå stillet overfor 

de særlige krav, som en specialeafhan:Ui.n::J tre:ifører. De studeren

de, som henverrler sig i Stude.nterrådgivni.n::Jen med sådarme proble

ner, har oftest gennem flere år lidt urder det, jeg her vil 

kalde "specialesyrrlromet". Hele deres livssituation er præget af 

dette syrdram, som enten er den direkte kamp IOCX1 det hvide papir 

eller dårlig sarnvittighe:l over ikke at kæfpe. Karakteristisk 

holder disse studererrle aldrig rigtig fri, for selvfølgel19 kan 

mID ikke holde ordentlig fri, når man ikke får arbejdet med sit 

stof. Bedst har de det faktisk, når erhvervsarbejdet kræver dem, 

rren heller ikke her er der sæivanligvis kreativt overskud, at 

hente. Specialeskriveren isolerer sig derfor mere cg toore i sin 

elerrlighed, cq i takt henned vokser ti1nled studiegælden. 

Denne typiske nedadgåerde spiral får oftest lov til at fortsætte 

for lærge, blarrlt arrlet fordi det både i forhold til sig selv c:q 

til orrgivelserne bHver mere og mere ubehageligt for den stude

renie at se i øjnene, at disse ~e måne:ler er spildt med 

destruktivt selvpineri. Håbet til IOOrgerdagens arbejdsi..rrlsats, om 

at konune videre Il'ed specialet, bliver derfor tilsvaren:1e stort (X;l 

såle:les fortsætter nedturen. 

Groft sagt, kan studerl?roe med sådanne problemer i..rrldeles i to 

typer: 

1.	 De meget p=rfektionistiske, for hvem. specialearbejdet bliver 

uoverskueligt, fordi de ligesom licentiaten i liEn dansk 

students eventyr" skal sikre sig en så amfatterde baggrunds

viden, at stoffet svulmer op, O:J prop:!rtionerne fOrvrænges. 

N(X;lle fortsrtter dette udsigtsløse ?..rbejde rrere (X;l mere 

forkrampet, ræns an:1re "giver op" (X;l søger hjælp, f.eks. hos 

os i student.errådgivnin:Jen. 

~J ~ 
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2.	 Den arden gruppe er dem, der er dårlige til at organisere cg 

strukture.te såvel specialestoffet som artEjdstiden. lEn 

tidligere del af studiet har de klaret ved hjælp af grup

pearbejde, faste urrlervisnimsforløb cg mere kontante 

eksamenskrav. For dem bliver specialet et uaJerskueligt 

problem, fordi de skal arbejde alene over et lCB"9ere tids

nun. [):! lange seje art:ejdespe.ricrler får de ikke organiseret, 

og da strukturerirq absolut er mest påkrævet i første del a f 

processen, hvor ikke blot arl:Jejdsdagen skal tilrettelaqges, 

'1	 men cqså stoffet afgrænses, får de problemer med overhavedet 

at kOl\llÆ!: igarg. Gcde urrlskyldni..rger for at blive fri for 

denne f:rustration behøver irqeo gødni.n;J for at gro i fnxligt 

vildnis. 

Når de studererde søger hjælp hos os for at komme videre, be

klager de sig ofte aver at lide af en såkaldt skrivebloker:im. 

: 'l' Vores erfaring er ilIIidlertid, at får de hjælp til at overvirrle ),1Q perfektionismen eller strukturer~roblememe.er der ~et få, ~ 
~ san har en reel skrlvebloJær~. I lægt de fleste tilfælde, er 

skrivmlokeri..n:J således en følge af de to nævnte problemstil 

l:irljer. Ekserrpelvis kan de allerfleste studerende sætte sig ned 

cg skrive om deres personlige cg so:::::iale proble:ner uden tøven. 

I det følgerrle vil jeg derfor videregive nc:qle af de erfari..rg'er, 

san vi :mener, at såvel specialevejledere som :sr:ecialesla-ivere vil 

have glme af i deres sa:ma..rbejde, flår arbejdet af den ene eller 

af den anden gnm:l bliver uOV'eJ::'S~ligt. 

Det	 er neget alrnirdeligt. at studererrle ikke har n03'en J<lar 

kontrakt med	 vejlederen. Aftalen er: "kan igen, når du o.s.v.", 

03' denne aftale kan ikke bruges i forhold til disse studererrle. 

Det,	 de har bnlg for, er et fast tidsrum, eh fast dato, et fast 

klokkeslæt. 03' en afb:lle om telefoI'1'U1l..nllmE!r til brug ved eventuel 

Udeblivelse,	 lige I!B3et hvor de befirrler sig i forløbet. Det at 

have en fast aftale er afgørende, idet aftalen bliver det nø:iven
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dige anker urrler udart:ejdelsen af såvel formen som i.rrlh.oldet af 

specialet. 

IIArgst- cq b!uff-fænomenetll , også kaldet angsten for at dumme 

sig, er mE!get stor i den akademiske verden, og dette smitter ikke 

mirrlst en specialeskriver med problener. ret er sigen:le, at blot 

det at kontakte sin vej leder kan være et næsten uoverstigeligt 

problem for den, som i forvejen har det skidt ne:l sit akademiske 

værd, fordi specialearbejdet er ved at gå i stå. Enhver univer

sitetslærer burde me:t jævne melleJnrUIll mirrle sig selv cm, hvilken 

avervirrlelse det er "at s}cu11e forstyrre" sin vejle:ler på denne 

baggruro. 

Dn arbejdsvaner cg genvej til se.lyst.n.tkb.treri 

I:e fleste skal væk fra det hjemlige skrivebord, væk fra alle de 

gcx:le urdskyldnin:Jer. En arbejdsdag skal skabes såle::les, at den 

f.eks. ligner en lønarbejders. Til dette formål kan biblioteker, 

arrlres arbejdsrum, et le:ligt værelse hos na1xlen m.v. antefales. 

Følelsen af "at gå på arbejdelI er en stor hjælp for de fleste til 

at få struktureret deres tid. 

Et ur foran sin læseplads med beslutnin:] om, hvornår man må rejse 

sig, eventuelt med efterfølgen:le belønnin:J, kan c:qså være et 

middel til at kOlm'lle igang. Det almindelige er at rejse sig efter 

for kort tid, når papiret og formulerirqsproblemerne "truer". 

Bliver mcm sidderrle mirdst 30 minutter, hvilket er lan; tid ikke 

at skrive i, så sker der som regel et eller ardet konstruktivt. 

De fleste ræd selvstruktureri..rgsproblener har rejst sig o:;J er 

gået efter 15 minutter. 

Fritid skal prioriteres højt. Oo!t er her kræfter og overskud skal 

hentes. Oo!t er almirrleligt, at har man ikke fået skrevet i dagens 

løb, så tages f.eks. aftenen i brug - o:;J dette er normalt rreget 

uhensigtsrræssigt, da "tilløbetll i dagtimerne ikke giver nc:get 

overskud - tværtiJncd.. ret kan såle:les være lige så vigtigt at 

overholde sin fritid, som sin arbejdstid, hvis man skal skabe sig 

en struktur, der er fremmerde for specialeprocessen. 
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O:q rrrlø 00 dårliae urrlskvldninqer for at blive fri for 5'?f'!7iale

~jdet 

At vælge om man vil artejde eller ikke vil arbejde merl specialet 

cq gøre dette til et bevidst valg, som man træffer J'lIaIlg'e ga..rge cm 

dagen, kan være en stor hjælp til ikke at snyde sig selv på. 

læn:rere sigt. Studereme med specialeprc:blener er usarlvanligt 

dygtige til at fin:::le varrltætte urrlskyldni..rJ;Jer for at blive fri 

for det hvide papir. At overbevise sig selv cq sine angivelser om 

forhirrlrirgeme bliver efterhårrlen en del af specialeskriverens 

livsi..n:Jhold. Bevidstheden om hvor godt eller dårligt dette 

lykkes, bliver som tiden går, mere. CXJ rrere uklar CXJ efterhårrlen 

bliver det spin:l, som specialeskrivaen derved vikler sig ind i, 

vanskeligere cq vanskeligere at træn;Je igennem. 

Derfor er det nyttigt at hente hjælp udefra, selvom dette kan 

betyde forøget an:;rst CXJ usikkerhed i en overgargsperiode. Hjæl

peren, som ikke bør være specialevejlederen, men en ven eller 

veniIX:le, behøver ikke at have særlig irrlsigt i fagets indhold for 

at han/hun skal kunne hjælpe specialeskriveren til at tage 

stilling til de valg, der skal træffes merl hensyn til at arbejde 

eller ikke artejde merl specialet. Hjælperen kan desuden bruges 

til at lytte til en mun:1tliq fremstilling af problemfonnulerin

ger I der volder vanskeligheder. D=t at skulle fornn.l1ere sig 

såle::les I at en, der iøvrigt ikke kerner til det faglige irrlhold, 

kan forstå det, kan være iga.n:]sætterde, når man er kørt fast. En 

hjæl~r kan såle::les i en overgangs~riode blive det rncdspil, som 

specialeskriveren har brug for, for at klargøre de centrale 

problelær. 

D=t er meget vigtigt at få en specifik kontrakt rrellem speciale

skriveren cq hjælperen, idet forholdet ellers kan udvikle sig 

til, at hjælperen bliver en kritisk autoritet, som ufrivilligt 

!kammer til at forøge specialeskriverens usikkerhed. r::ette bety

der, at kontrakten ):xtIr evalueres med jævne rrellemrum, såle::les at 

den bliver så konstruktiv som mulig. Irrlholdet af kontrakten vil 

derfor være helt afhængig af specialesyndromets art. 
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c.n konænt:t"atiansvanskeliqheder 

QVetholdes arbejdsplanen, men forstyrres rran hele tiden af 

uvedkcmtme.rde tanker mErl rø::lder i personlige prcblerær I kan det 

anbefales at skrive et kort res~ af problemerne ned cq deo,rmerl 

sym1::o1sk forsøge at lægge dem til side i arbejdstiden. lijkk.es det 

i.J.';]c$, læn det være rigtigt at holde op med specialeskrivn.in;ren 

for den dag O;J eventuelt gøre noget ve:i problemet, i stedet for 

at spilde tiden med hele tiden at fors:qe. at koncentrere sig an 

det faglige. 

I Studenterrådgivni.nl)en oplever vi ikke sjæ~dent, at det kan vær-e 

rigtigt at støtte den studererrle i at udsætte specialet i en 

reriooe, hvor problemerne træ'ger sig voldsomt på. Det at skulle 

skrive er vel den arbejdsprcees af alle, som er mest sårbar 

overfor personlige vanskelighecler. En evenbicl orlov mad er

hve:vsarbe:jde eller bis1:anc1shj<elp, kan derfor være en bedI"e 

løsni.!q em den daglige frustrerende kanp med stoffet CtJ kon

centrationsevnen. 

Har man valgt at sidde med papiret foran sig OJ iøvrigt ikke er 

generet af arrlre tanker, bJrtset fra panikken CNCr selve skriv,<;l,

processen, er der cqså råd at hente. 

Skriveblokeringer er oftest en delproces for den rerfektioni

stiske t=ersonlighedstype, som ikke tillader sig selv at formulere 

ufærdige sætni..rqer i råskitse. Følelserne af, at papiret "fanger 

o;J' forpligter" er vanskelige at ændre, o:;J derved. bliver kaml::en 
mxl t:apiret en belastning. Det er imidlertid for de fleste 

nemrrere at tale cnn emnet, fcrdi det er uforpligterrle, o;J' her kan 

den tidligere nævnte hjæl~r igen gøre gavn. I et afgrænset 

tidsrum tager hjælperen noter mens specialeskriveren beskriver et 

udvalgt afsnit i afhan:l.l~en, o;J' på basis af disse, skriv~r 

"perfektionisten" en skitse, hvor målet i sig selv, et at skrive 

upolerede sætnin:Jer cg afsnit crnhan::tlerde det in:Ihold, som 

fI'ellg'år af noterne. Efter et afgrænset: tidsnnn skal hjæl~ren 

læse det skrevne igennem. 
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En arden mulighed er at indtale et afsnit på bårdoptager cq 

derfra nedskrive et førsteudk.ast. 

ret er vigtigt at begyrrle med de afsnit, san er lettest tilg;m

gelige, idet skriveprocessen for de allerfleste bliver nemrere 03 

nemmere, når man først er igarq. Der er altså trøst at hente på 

lærqere sigt! rette glerrunes som oftest i den svære begyrrlerfase.. 

En diskussion af hvilket niveau specialesJrriveren forventer af 

sig selvrn kan være n<trlverrlig for at kctJlme; videre,' stiller harVhl.lI1 
krav an 11 eller 13, eller vil B være til at acceptere? 

Errlelig kan specialeproblemer hæn:Je sammen ned, at emnevalget er 

for problenatisk. Marge komJær galt afsted, fordi de vælger 

emneområder, som har en for tæt sarmnenha:ng med deres eget følel

sesliv. ren m:mglerrle distance rra:lfører blokerin:jer I san er 

vanskelige at OIferskride. At måtte Clp3'ive at realisere sig selv 

på den måde, kan udvikle sig til en alvorlig nrotur, et a~ 

san 03så specialevejledere bør være sig bevidst. 

SbDenterrådgivningen har vi gennem nogen tid forsø::Jt at samle 

studerende ned specialeproblener i en gIUI:p:!. Ved sådan en 

grupp=s sanrnensætning tager vi ikke hensyn til hvilket fag de 

tilhører, men kun om deres problemer overvejerde udspringer af 

selve det at skrive speciale. 

Det har på lMl"'qe måder været gavnliqt at lade disse studererrle 

m:tdes en garg an ugen. Som tidligere nævnt føler netcp disse 

studereooe sig ofte studiewsslgt isolece:le, da de gennem larg 

tid har k.m1pet alene med specialet. ~t er således i sig selv en 

støtte at rnø:1es rred andre i samme situation cq dermed igen at 

kunne opleve sig selv sam en del af et ari:Jejdsfællesskab. 

Sådan en gruppe kan udvikle sig til at dD:ke flere forskellige 

behOV'. Generelt bruges den til at identificere den enkeltes 

problemer. F. eks. kan det vise sig, at et par Iæd.1emner kun har 

brug for gruPJ;'E:n san "anker", mens arrlre ønsker en m3re specifik 
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artejdskontrakt fra gang til garg. På skift har rx::qle af dem brug 

for mundtligt at redEgøre for et vanskeligt problem på en ufor

pligterne made. 

Mere personlige problemer skal der cqså være plads til, såfremt 

det er J1Ø'jverxUgt for at øge koncentrationsevnen. Imidlertid er 

det vigtigt, at ~ .ikke bliver en almi.rrlelig oosi~ med 

terapeutisk funktion. Eksempelvis kan det nævnes, at et af 

g:ruppemedlemnerne beslt.tttede sig til at Clp3'ive specialeskrivnin

gen, da han me::::I qng;:ens hjælp måtte se i øjnene, at hans daglige 

kamp for at koncentrere sig om. specialet, på trcds af sine 

~~eWM~~~er, M~e ror &~ ~m~. ~ 

hørte, på det pågælden:le tidspunJct, såle:les nere til i en grq:pe 

med terapeutisk målsætn.i.n:}, em i en special~. 

Inspireret bl.a. af tanken cm at danne specialegruwcr, i.n:lbød 

Erqelsk Institut alle e.t'J'JelsJcstudererrle, sam ifølge eksamenspro

tokollen kun marglede specialet i at være færdige med faget, til 
et specialeseminar af en dags varighe::l. Omkring 22 ud af 70 

studererrle m:zdte op cq fik diskuteret bAde generelle CXJ irrlivi

duelle problemer ved at skrive speciale. 

Dette seminar, hvori en række lærere CXJ studievejledere deltog, 

sazmnen med urrlertegnede fra Studente.rJ:'ådgivningen, blev en stor 

succes, og tilsvarerrle seminarer kan anbefales andre af ltnivpr

sitetets irlStitutter. 

D:!t blev dels et forum for dannelsen af en r"a!lclce. selvhjælpsgrup

per I dels blev det' udvekslet erfari.n:ler om specialesyrrlromets 

forskellige asp:!kter. Et par eksempler på diskussicnsernner: Hvad 

kan man kræve af sin specialevejledcr? Hvordan kan 1M.n univer

sitetslærere, der selv har svære problemer med at færdiggøre 

skriftlige arbejdet', vejlooe ardre? Hvordan kan instituttets 

lærerstab påvirkes til at blive bedre og ~ bevidste speciale-- \' 

vejlooere, således at de økonomiske OJ menneskelige amkostni.n;er 

bliver færre for denne gruppe. af studerende, fot' hvem studiets 

sidste hurdle kan udvikle sig til at blive fat.al. 

I 
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Qn at forebyq:Je •••• 

[er er irgen tvivl am, at rran på institutplan kan foreb:rgge en 

række af de problemer, sam her er beskrevet, ved at tilbyde 

f.eks. '[(ll:'!re bevidst specialevejledni.n3' CXJ bedre konta:ktnn.Jligheder 

for denne isolerede gruppe af studererrle. 

~lt. 
Studenterrådgivnirqen i Knabrost.ræcle er kun. en henvisnirgsmullg

._~.........,
 

hed for studererrle med Ære karplicerede problemer, bl.a. fordi 

vores kapacitet er så rirge, det meget store antal af studeren::le 

i KøbenhaVl'lSClnl:'ådet taget i betragtni..rg. 

Imidlertid er det vores erfar~, at tI'laI"ge af de probleJær vi 

rrø:::Ier i farbirrlelse med specialeskrivnirgen kt1nne afhjælpes ude 

på uddannelsesstederne, hvorfor vi fra Studenterrådgivni.rgens 

side vil anbefale arrlre institutter at lade sig inspirere af det 

initiativ, Erg'elsk Institut 'to:3', 

I den forbirrlelse skal henvises til en artikel, skrevet af lektor 

Niels '!horsen i Humanisten, san dels anharrller specialeproblemer 

mere generelt, dels beskriver det nævnte specialeseminar CXJ 

perspektiverne i det. 

August 1983 

Marianne Davidse~-Nlelsen 

socialrådgiver 




