Beskrivelse af ”Laboratorieundersøgelse”
De næste par timer går I i ”laboratoriet” og gør jeres case til genstand for en
nærmere undersøgelse under kontrollerede forhold. I ”laboratoriet” vil der være en
bestemt struktur og nogle bestemte metode, som skal anvendes i analysen af jeres
genstand. For at I bliver i stand til at gøre brug af strukturen og metoderne på bedst
mulig måde skal der arbejdes med 3 forskellige processer. I skal dele jer op i 3
gruppe, som skal arbejde med de 3 forskellige processer, som forløber samtidig:

Tertiærgruppen
Sekundærgruppen

Ledere og
konsulenter

Primærgruppen

Hver gruppe har sin funktion:
Primærgruppen: I primærgruppen sidder der x-antal medarbejdere, som alle kender
barnet. Det er i primærgruppen, at casen bliver genstand for analysearbejdet.
Medarbejderne bruger analysemodellen til, at kortlægge de forskellige
opretholdende faktorer.
Sekundærgruppen: I sekundærgruppen sidder der 2 medarbejdere, som skal være
med til at sikre kvaliteten af primærgruppens analyse. I sekundærgruppen forholder
man sig i en lyttende position under analysearbejdet og kommer med sine
refleksioner, når der sker et skift fra primærgruppe til sekundærgruppe.
Tertiærgruppen: Arbejdet i primærgruppen og sekundærgruppen skal foregår under
kontrollerede og velstrukturerede forhold. I tertiærgruppen sidder der 1
medarbejder, som har til opgave at sikre, at strukturen, metoderne og tidsrammen
overholdes. Personen i tertiærgruppen bryder ind og korrigerer, hvis rammerne ikke
overholdes.
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Arbejdspapir:
Hver gruppe har sit eget arbejdspapir, hvor gruppens proces og opgave er
beskrevet. I skal forinden arbejdet går i gang læse, såvel jeres egen, som de andre
gruppers arbejdspapirer.
Tidsramme 1 time og 30 min fordelt således:
 15 min: I læser alle dokumenter, så I kender arbejdsgangen for jeres egen
position, som for de andres positioner
 30 min: Analysearbejdet i Primærgruppen
 10 min: De 2 medarbejdere i sekundærgruppen reflekterer med hinanden
medens primærgruppen lytter
 10 min: Primærgruppen gør brug af refleksionerne i deres videre analyse
 15 min: Primærgruppen opstiller en handleplan ift. den nærmere
undersøgelse af de opretholdende faktorer, man har fundet frem til.
 10 min: Fælles refleksion over processen
Ekstern hjælp til processen:
Har I brug for hjælp tager I fat i jeres ledere eller i én af konsulenterne
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