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Hvert år afl everer tusindvis af universitetsstuderende deres speciale. De har 
gjort alt fra sammenhængen mellem olierigdom og regimestabilitet til de in-
tellektuelles rolle og identitet i nutidens Kina til genstand for en systematisk 
og videnskabelig undersøgelse. Men det er først i Det danske universitetsspe-
ciale, at specialet selv, altså spørgsmålet om, hvorfor vi overhovedet skriver 
specialer, udsæ� es for en lignende videnskabelig granskning. At studerende 
lærer af at dyrke deres faglighed, giver sig selv, men hvorfor skal det lige 
præcis ske inden for rammerne af et speciale? Og hvilke konsekvenser har 
det for de studerendes læring, at specialet er under forandring i disse år 
bl.a. på grund af fremdri� sreformen?  

Specialet hentede engang sin betydning fra en klassisk dannelsesramme, 
hvor målet var at forme den studerende og tilbyde en anerkendt og helstøbt 
identitet som nyslået kandidat. Men denne målsætning er ikke længere 
mulig ifølge bogens forfa� er Tine Wirenfeldt Jensen, ph.d. i uddannelse og 
læring. I nutidens superkomplekse samfund er specialets styrke snarere, at 
det udgør et velegnet træningsrum for at udvikle selvstændighed, så de stu-
derende bliver rustet til at indgå i en fragmenteret og omski� elig omverden. 

Som den første forskningsbaserede bog om emnet undersøger Det danske 
universitetsspeciale specialets rolle i uddannelserne. Bogen har e� erskri�  af 
professor Henrik Kaare Nielsen, der er en aktiv deltager i faglige diskussion-
er om universitetets rolle og dannelsesbegrebets betydning, og som derud-
over er en erfaren specialevejleder.
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Om bogens forfa� er

Tine Wirenfeldt Jensen er cand.mag. og ph.d. i uddannelse og læring. 
Hun har bl.a. udgivet bogen Specialevejledning — rammer og roller (2007) 
med Hanne Leth Andersen.


