RETNINGSLINJER FOR DEN SKRIFTLIGE OPGAVE.
Formål:
Kandidaten skal gennem det skriftlige arbejde vise, at han/hun kan reflektere gruppeanalytisk i
forhold til egne kliniske observationer og udtrykke disse refleksioner systematisk i skriftlig form.
Anvendelsen af teori i forhold til det kliniske materiale i opgaven skal demonstrere, at kandidaten
har læst og forstået relevant litteratur. Opgaven skal også vise, hvordan kandidaten forstår og
reflekterer over sin egen rolle, - som terapeut, leder eller konsulent.
Indhold:
Opgaven skal bygge på materiale fra den gruppe/det organisationsarbejde, som kandidaten har bragt
til supervision under uddannelsen. Den kliniske del skal demonstrere, hvordan kandidaten arbejder
gruppeanalytisk med processen, med fortolkninger og med opmærksomhed på overføring og
modoverføring. Diskussionsdelen skal illustrere kandidatens helhedsforståelse: Refleksioner over
sammenhænge mellem dynamik og struktur, samt sammenhænge mellem teoretisk, klinisk og
personligt materiale indenfor det valgte felt.
Form og metode:
1. Kandidaten skal præsentere et problem eller et tema, som er relevant i forhold til det kliniske
materiale / organisationsarbejdet..
2. Der skal gennemgås teori og litteratur, som er relevant for problemstillingen.
3. Det kliniske materiale/organisationsarbejdet skal præsenteres på en måde, som illustrerer
problemstillingen.
4. Diskussionen skal demonstrere, hvordan kandidaten integrerer sin forståelse af teorien i sit
kliniske arbejde/ organisationsarbejdet.
5. En afsluttende konklusion skal opsummere teori, det kliniske materiale og diskussionen i
forhold til det præsenterede problem.
6. Opgaven skal være på 5000 – 10 000 ord.
7. Opgaven skal være organiseret i afsnit eller kapitler og den skal have en
indholdsfortegnelse.
En opgave kan typisk være organiseret på følgende måde:
A. Problemformulering. Hvad ønsker du at undersøge, diskutere og reflektere over og
hvorfor.
B. Teori gennemgang. Inddragelse af relevante teoretiske belysninger af problemfeltet.
C. Præsentation af det kliniske materiale/organisationsarbejdet. Skal rumme relevant
information og illustrere problemet ved eksempler og/eller beskrivelse af struktur, dynamik
og proces.
D. Diskussion af materialet i relation til den udvalgte teori og litteratur.
E. Konklusion. Nåede du det du ville, relevante forbehold overfor konklusionen.
F. Litteraturliste: Korrekt og fyldestgørende angivelse af anvendt teori. (Skal gøre det muligt
at finde frem til teorien, og skal kunne refereres til i opgaven.)
G. Appendiks: Baggrundsoplysninger i stikordsform, tabeller og/eller diagram. For
gruppeterapeuten: F.eks. data om gruppen og deltagerne: køn, alder diagnose,
problemområder, begyndelsestidspunktter, afslutninger og dropouts, fremmødeskemaer. For
organisationskandidaten: F.eks. beskrivelse af organisationsfeltet, data om ledelsesstruktur,
antal medarbejdere, historieoversigt og organisationsdiagram.
Lærergruppen, februar 2007

