
STATSKUNDSKABS SPECIALEDAG 4. NOVEMBER 2017 KL 9-17 

Statskundskabs specialedag henvender sig til alle, der bliver tilmeldt specialeskriv-
ning i statskundskab eller samfundsfag den 1. februar 2018, og som skal have fundet 
en vejleder og et emne til specialet inden jul. 
Mange oplever processen med at finde, begrunde og indsnævre specialets pro-
blemstilling som vanskelig. Det taler for at komme tidligt i gang. Derfor inviterer 
instituttet alle kommende specialeskrivere til at rive en dag ud af kalenderen og foku-
sere intensivt på at udvikle sine specialeidéer. 
På specialedagen kan du høre oplæg om, hvordan du bedst forbereder dig på speci-
alet og hvordan du får mest ud af specialevejledningen. Imellem de faglige oplæg vil 
der være workshops, hvor deltagerne arbejder på at udvikle specialeideer, både indi-
viduelt og gennem feedback fra medstuderende. Du skal således være indstillet på at 
dele dine måske ikke helt færdige idéer i mindre grupper samt på at give sparring til 
andre i samme situation. 
Dagen er også en mulighed for at få svar på alle de andre spørgsmål, du eventuelt 
måtte have om specialevejledning på statskundskab, fx forslag til mulige vejledere du 
kan spørge.  
Mål: Det primære formål er at sætte gang i refleksionen over din specialeidé, at 
arbejde på at udvikle idéen til en egentlig problemstilling, eller om ikke andet at få 
identificeret, hvilke vigtige spørgsmål din kommende vejleder sikkert vil stille, men 
som du endnu ikke kender svaret på. Endelig er det også målet, at deltagerne efter 
denne weekend har en klar idé om, hvad specialevejledning går ud på, samt hvilke 
mulige vejledere de kan kontakte for at komme videre. Specialedagens hovedfor-
mål er fagligt, men det sociale er heller ikke uden betydning. Da hele årgangen 
skal skrive speciale samtidig er specialedagen således også en mulighed for at 
identificere, hvem der skriver om relaterede emner og evt. kunne danne en speci-
alegruppe. 
Målgruppe: Specialeskrivere i statskundskab eller samfundsfag i foråret 2018. 
Sted: Institut for Statskundskab. Mødested: Aud. A1. 
Forberedelse: Det er ikke nødvendigt at have en udviklet idé for at deltage, men 
man må være indstillet på at arbejde på at udvikle en specialeidé samt at diskutere 
den med andre. 
Medbring: Bærbar computer og protestantisk arbejdsetik. 
Tilmelding: Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding senest 26. oktober: 
https://auws.au.dk/forms/frm1Arrangement.aspx?va-
lue=636428874836818323&id=34670 

Da Institut for Statskundskab sørger for forplejning er det vigtigt at melde afbud 
senest to dage før (skriv til lars@ps.au.dk), hvis du ikke kan deltage alligevel. 
  



DAGENS PROGRAM 

 

09.00: Velkomst og introduktion til specialedag ved Lars Thorup Larsen 
- hvordan foregår specialevejledning og specialeskrivning på statskundskab? 
- hvad er særligt ved et speciale i statskundskab eller samfundsfag? 
- hvordan kommer jeg fra en idé til et emne til en problemformulering? 

 [ kort pause ] 

09.45: Workshop 1 (individuel): Fra blank skærm til første specialeidé 
- deltagerne arbejder individuelt på deres specialeidé 
- aktiviteten igangsættes af undervisere 
- målet er at få noget ned på skrift, som man senere kan diskutere i grupper 

 [ kort pause ] 

11.00: Specialeforberedelse set fra den studerendes perspektiv 
- oplæg ved tidl. specialestuderende, cand.scient.pol. Anders Nedergaard Lassen 
- hvordan kom jeg fra bredt emne og faglige interesser til færdig problemstilling? 
- se hvordan en faktisk speciale- og vejledningsproces udvikler sig fra start til slut 
 
 
12.00: Frokostpause. Instituttet giver sandwich i frokostlokalet 
 
 
13.00: Hvordan får du mest du af din vejledning og hvordan planlægger du 
bedst din skrivning? 
- oplæg ved lektor, Ph.d., Gitte Wichmann-Hansen, Center for Undervisning og 
Læring, Aarhus BSS. 
- hvad kan vi lære af forskningen i specialeskrivning og vejledning? 

[ kort pause ] 

14.15: Workshop 2 (i grupper): Videreudvikling af specialeideer 
- få feedback og idéer fra medstuderende på din specialeidé 
- deltagerne organiseres i små grupper efter subdisciplin og niveau af afklarethed 
- aktiviteten igangsættes af undervisere 

[ kort pause ] 

16.30: Afslutning ved Lars Thorup Larsen 
- hvordan og hvornår skal jeg gøre hvad for at finde en specialevejleder? 
- hvad mangler jeg at finde et svar på, før jeg kan komme videre? 
- spørg om alt, der har med specialeskrivning og -vejledning at gøre 
- evaluering af specialedagen 


