
                                                                                             

 
 

Til deltagerne på den to-årige efteruddannelse i psykologiske-psykiatriske pespektiver, hold 2 

 

Notat om essays 

 
I studieplanen for den to-årige efteruddannelse i psykologiske-psykiatriske perspektiver står:  

Efteruddannelsen indeholder udarbejdelse af 4 skriftlige essays (2-4 sider), der vil blive knyttet til 

centrale uddannelsestemaer. Det sidste af de 4 essays skal udformes som et artikel-lignende skrift, 

der kan benyttes til senere offentliggørelse. Disse essays er obligatoriske…. 

 

Om essayet: 

Wikipedia skriver: Essay kommer af det franske ord Essai, forsøge eller afprøve. Et essay ligger tæt 

på den specielle danske artikelgenre kronikken: et personligt udgangspunkt i en aktuel problematik. 

Genren indeholder gerne noget personligt, konkret, alment og abstrakt. Et fint essay er en skønsom 

blanding. Essayet er en blandingsform, hvori fakta/oplysninger kan formidles ved hjælp af alle 

skønlitterære virkemidler; indholdet er hentet fra virkeligheden og dagligdagens oplevelser og 

erfaringer, men formen kan være højstemt. Formen er søgende og åben med en grundstemning af 

fortrolighed og invitation til fælles undren. 

Essayet skal på baggrund af centrale uddannelsestemaer beskrive personlige og faglige tilgange til 

og anvendelse af de temaer, der præsenteres i oplægget til de enkelte essays. Der kræves ikke 

litteraturhenvisninger (men det er tilladt).  

Essayet kan indeholde: et afsæt (hvad er udgangspunktet for essayet), refleksioner (hvilke ideer 

inspirerer og hvordan), flere forskellige planer (konkret: empiri/praksis), personligt (oplevet, 

erindret, bevæget o.l.), alment, teoretisk og/eller metateoretisk (refleksioner, perspektiver, læring 

m.v.).  

Feedback og godkendelse 

De fire essays skal godkendes af SH og JN. Deltagerne får individuelt en skriftlig feedback på deres 

essay fra hhv. SH og JN. Feedbacken vil ligge indenfor tre kategorier: 

Godkendt: feedbacken har karakter af refleksioner, spørgsmål og faglig drøftelse. 

Godkendt med forslag til yderligere bearbejdning: feedbacken har karakter af refleksioner, 

spørgsmål og faglig drøftelse samt forslag til yderligere bearbejdning, som den studerende kan 

vælge at arbejde videre med 

Godkendt under betingelse af yderligere bearbejdning: feedbacken kan være både mundtlig og 

skriftlig og har karakter af refleksioner, spørgsmål og faglig drøftelse samt forslag til yderligere 

bearbejdning, som den studerende skal arbejde videre med for at forbedre essayet. 

Deltagerne opfordres til at dele deres essays med andre via dropbox. 
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