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1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) 
 
Moder-FKB: 
2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 
 
Endvidere tilknyttet følgende af EPOS FKB: 
2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 
2726 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse 
 
Arbejdsfunktioner 
Uddannelsen henvender sig til pædagogisk personale, der arbejder med tilbud til børn, unge og voksne. Herunder 
dagtilbud, skole-fritidstilbud, tilbud indenfor det specialpædagogiske – og socialpsykiatriske område – og 
voksenhandicapområdet.  

Deltagerne kan således være faglærte og ufaglærte medarbejdergrupper som fx dagplejere, 
pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, værkstedsassistenter, medhjælpere i pædagogiske døgntilbud 
og på opholdssteder, omsorgsmedhjælpere, familieplejere, samt personlige hjælpere.  

Der er stor efterspørgsel på refleksive kompetencer blandt ovenstående medarbejdergrupper. Deltagerne, der 
både kan stå alene med det faglige ansvar for barnet/den unge/den voksnes dagligdag eller være en del af en 
større personalegruppe, møder en praksis, der er præget af større og større kompleksitet og krav om fleksibilitet i 
opgaveløsningen. Det er derfor nødvendigt, at deltagerne får kendskab til og vil kunne anvende 
refleksionsmetoder og redskaber, for løbende at kunne justere og forbedre den pædagogiske praksis.  Den faglige 
refleksion skal kunne ske på mange tidspunkter, både alene og i samspil med kollegaer, ledelse og andre 
relevante aktører.  Refleksionen vil derfor ske i et samspil med et stimulerende læringsmiljø på arbejdspladsen.  

 
Deltagerforudsætninger 
Det er naturligt at søge at fastholde det velkendte og trygge, når alting hele tiden forandres. Vi kan som 
senmoderne individer have en oplevelse af, at bruge mange ressourcer på at forholde os til nyt i hverdagen – at 
skulle reflektere. Denne uddannelse støtter deltageren i at møde dette nye i hverdagen med styrke og giver 
fornyet energi til, at kunne arbejde under de rammebetingelser, som er en del af vores daglige virke og at se 
mening i dem. Det giver deltageren evnen til at værdsætte forandringerne og redskaberne til selv at sætte sit eget 
reflekterede præg på dem.  
Målgruppen for uddannelsen er præget af store faglige forskelle i viden, kendskab og erfaring i arbejdet med 
børn, unge og voksne på det pædagogiske felt. Uddannelsen vil favne dette, da der tages udgangspunkt i den 
praksis, deltagerne arbejder i. Det vil derfor være en fordel, at man som deltager har et praksisgrundlag, der kan 
være udgangspunkt for refleksion.  Ud over lysten til at lære er det en styrke at have almindelige færdigheder i 
dansk, IT, læsning og skrivning.  
 
En deltager vil på sin side kunne have forskellige krav og forventninger til refleksionsmetoder, fordi der i de 
aktuelle jobområders praksisser, arbejdes med forskellige tiltag, der styrker den refleksive kompetence. Fx er der i 
dagtilbud en del tiltag jf. den styrkede pædagogiske læreplan, hvor deltageren vil have behov for at kunne 
genkende og overføre elementer i forhold til egen praksis (transferbehov). Det samme gør sig gældende på andre 
jobområder, fx specialområdet, hvor det er en anerkendt metode, at arbejde i reflekterende teams på 
arbejdspladsen. Det anbefales at underviser afdækker målgruppens refleksionsmuligheder og behov for relevante 
praksisnære refleksionsmetoder, ligesom det optimale er, at der indgås aftaler med ledelsen om, hvordan 
uddannelsen sættes ind i en lærende organisation.    
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Relevante uddannelser at kombinere med 
Uddannelsen udbydes så absolut i sin egen ret og samtidig fungerer netop denne uddannelse rigtig godt i 
kombination med andre uddannelser. I EPOS sammensættes størstedelen af AMU-uddannelserne oftest med 
andre AMU-uddannelser til et sammenhængende kompetenceforløb fra 5 – og helt op til 30 dage.     
 
Da uddannelsen understøtter udviklingen af yderligere analytiske og refleksive kompetencer hos deltagerne, vil 
uddannelsen med fordel kunne "binde" et sammensat kompetenceudviklingsforløb sammen af udvalgte AMU-
uddannelser. 
 
Det vil være naturligt at koble ”Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis” til øvrige uddannelser, der har 
fokus på udvikling og evaluering, da disse forhold hænger uløseligt sammen. Hvis man har øje for udvikling af sin 
pædagogiske praksis, er man også i stand til kunne justere denne og være med til at bidrage til en sammenhæng 
med øvrige kollegaer, ledelse og samarbejdspartnere – ift. sammenhængen mellem det pædagogiske miljø og 
målgruppens muligheder for trivsel, læring og udvikling. 
 
Sammensætningen kan være i forhold til beslægtede uddannelsesforløb, som Samarbejde og organisation eller 
Etablering af selvstyrende grupper.  
 
Uddannelsens unikke indhold er designet således, at den kunne fungere godt i sammensætningen af stort set alle 
mere faglige kurser i EPOS-regi: eksempelvis AMU-uddannelser inden for læreplanstemaerne på 
daginstitutionsområdet, uddannelsesudbuddet inden for familieplejeområdet og specialområdet. AMU-
uddannelsen kombineres med den ’faglighed’, der er relevant og som er et udvalgt fokus- og indsatsområde inden 
for det aktuelle praksisfelt.   
 
AMU-uddannelsen tilbyder på denne måde en ekstra dimension og en dybde til kurserne med fagligt indhold: En 
mulighed for et læringsrum, hvor man kan omdanne teorier til praktisk handling. En uddannelse, der giver den 
længde, der er nødvendig for optimal læring, og for at det faglige indhold kan implementeres og anvendes i det 
daglige arbejde.  
 

I AMU-uddannelsens tænkning, er der således mulighed for split og progression af læring over tid, tæt 
forbundet til egen praksis, fx gennem aktionslæring. 

Umiddelbart vil et rekvireret forløb, hvor hele eller dele af arbejdspladsen uddannes sammen have den største 
effekt og virkning, når man efter endt uddannelse ønsker at være reflekterende praktikere sammen i hverdagen. 
Selve uddannelsen må således ses som værende en appetitvækker til de processer, der i virkeligheden først 
kommer rigtigt til udfoldelse i arbejdet hjemme på matriklen. Når det er sagt, kan uddannelsen desuden 
anvendes til at give faglige fyrtårne – eventuelt fra forskellige niveauer i samme virksomhed - en mulighed for at 
komme et spadestik dybere i forhold til et særligt fokusområde og tid til at lære, hvordan vi implementerer 
konkret teori i praksis på denne måde. Dette kan give mulighed for øget samarbejde på tværs i virksomheden. 
 
 

Formål med uddannelsen 
Formålet med uddannelsen er, at deltageren opnår en forståelse af egen rolle og kompetence til at deltage 
konstruktivt i refleksionsprocesser på arbejdspladsen. En vigtig faktor er fornemmelsen af ejerskab til de 
løsninger, som refleksionsprocesserne tilvejebringer. Dette under antagelse af, at arbejdspladsens mål naturligvis 
har at gøre med at yde bedst mulig pædagogisk støtte til målgruppen (borgere/brugere, børn, unge, klienter etc.). 
 
Vi stiller med denne uddannelse således skarpt på at lære at lære hvorved genstandsfeltet bliver fagligheden i den 
pædagogiske hverdagspraksis. 
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Gennem refleksion kan deltageren generelt blive rustet til at håndtere alle de omstillinger og komplekse 
problemstillinger, som et arbejdsliv kræver i dag. Det forventes at udstyre deltageren med styrken til at 
imødekomme en hverdag med fordring til fleksibilitet og kontinuerlig forandring. (Schön, 2001:42f, Schön, 
2013:4ff) Deltageren skal i sidste ende blive i stand til at tage initiativ til og vurdere forandring og endelig 
beslutte, hvilke eventuelle handlinger der skal til for at ændre og forbedre den pædagogiske praksis.  

Mange medarbejdere er usikre og forholder sig passivt til det, at skulle reflektere i forhold til egen praksis. 
Årsagerne hertil kan være vidt forskellige og handler både om individuelle læringsforudsætninger, 
læringsmuligheder og de omkringliggende vilkår og omgivelser på arbejdspladsen gennem et mere eller mindre 
bevidst læringsmiljø.   
 
Formålet med uddannelsen er således, at deltagerne: 
 

• Kan anvende refleksionsmetoder og redskaber med henblik på, at opnå handlekompetence til løbende at 
justere og forbedre den pædagogiske praksis. 

• Kan forholde sig til egne læreprocesser og derigennem opnå en faglig position i en foranderlig praksis. 
• Kan sætte muligheder for faglig refleksion i spil, i samarbejde med kollegaer og ledelse, ud fra viden om 

(lærings)miljøets betydning.  
 
2. Ideer til tilrettelæggelse 
 
De gennemgående fokusområder i uddannelsen er: 

1. Hvordan forholder jeg mig konstruktivt reflekterende til stigende behov for kontinuerlig ny-orientering på 
min arbejdsplads? 

2. Hvilke metoder og redskaber kan fremme min refleksion i praksis? 
3. Hvad er min egen rolle og hvordan kan jeg gøre min indflydelse gældende i refleksionsprocesserne? 
4. Hvordan konkretiserer jeg min aktive indsats i ændring af arbejdsgange og 

problembearbejdningsprocesser relevante for min jobfunktion – inklusive samarbejde? 

Uddannelsen bør tage udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og egne oplevelser af forskellige muligheder 
for refleksion i dagligdagen. Samtidig søges det, at bevidstgøre deltagerne om, hvordan de kan medvirke til at 
gennemføre de refleksionsprocesser, som deres arbejdssted kunne have gavn af. 
 
Involveringen af deltagerne søges gennem: 

• Afdækning af deltagernes motivation for tilstedeværelse på kurset 
• Hvilke succeser har de tidligere haft med forandring af deres praksis og hvordan sætter vi disse succeser 

yderligere i spil til gavn for deltagerne og virksomheden? 
• Hvilke konkrete områder kræver lige nu refleksion og nytænkning? 
• Hvilke refleksionsprocesser ønsker deltagerne at iværksætte eller afprøve og på hvilke områder? 
• Hvordan udvikler deltagerne en egen reflekterende praksis, så nytænkning bliver en vane? 

 
Forudsætningen for ovenstående refleksionsarbejde er et godt læringsmiljø: Et læringsrum, hvor fantasien kan 
udfolde sig og flow kan opstå. Deltageren vil kunne arbejde med ovenstående på en arbejdsplads, der er 
kendetegnet ved anerkendelse af medarbejdernes input og medejerskab over refleksionsprocesserne og målene 
for dem.  

Ifølge Martin Seligman defineres et sådant læringsrum ved:  
• klare mål og regler  
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• konstruktiv feedback  
• mulig fordybelse  
• balance mellem udfordring og kompetence (Seligman, 2000).  

 
På uddannelsen kan der således med fordel arbejdes med at involvere rammebetingelserne for refleksion – og 
hvordan disse meningsfuldt kan forhandles og måske ændres. Der skal således tænkes i meningsgivende transfer 
for deltageren, således at de ovenstående forudsætninger bliver konkretiseret i og gennem uddannelsen og 
efterfølgende/undervejs er så håndterbare, at de kan føres med over i praksis. I tilrettelæggelsen af uddannelsen 
er det derfor også vigtigt at indgå en aftale med selve arbejdspladsen om, hvordan deltageren og ikke mindst 
arbejdspladsen som helhed kan arbejde med læring.  
 
Uddannelsen er inddelt i temaer. Under disse findes case-opgaver eller andre eksempler på undervisningsforslag. 
Gennem arbejdet med temaerne skal deltagerne gerne blive i stand til at arbejde aktivt med målene for 
uddannelsen, herunder blive bekendte med metoder og redskaber for refleksion.  
 
Der skelnes i relevante afsnit mellem øvelser for et sammenhængende forløb, som altså tages ud i ét og split-
forløb, hvor deltagerne har mulighed for at reflektere og frit afprøve metoder og begreber i praksis undervejs.  
 
3. Temaer 
 
De ovennævnte handlingsorienterede mål for uddannelsen er rammesættende for nedenstående temaer.  
Udmøntningen af nedenstående temaer udspringer af en mangfoldighed af psykologiske tilgange, som har været 
inspirationskilder til megen undervisning. De væsentligste af disse traditioner eller tilgange er coaching og 
appreciative inquiry (AI), flow-teorien fra den positive psykologi samt NLP: for at tilvejebringe forandring, som 
opleves behagelig og meningsfuld.  
 
Aktionslæring og aktionsforskningsmetoder vil være oplagte at anvende, når vi arbejder med refleksion i og om 
praksis - og ikke mindst teorier om motivation og læring.  
Blooms taksonomi og hermeneutikken er tænkt i forhold til, hvad der giver didaktisk mening for målgruppen, at 
beskæftige sig med og på hvilket abstraktionsniveau. 
  
I et historisk-pædagogisk perspektiv har jeg fundet det brugbart at trække på Donald Schön og af nyere dato har 
jeg fundet Torben Næsby og Pernille Krogh Fryds arbejder inspirerende. For yderligere kildeoversigt henviser jeg 
til litteraturlisten i dette dokument.  
 
Derudover vil jeg henvise til bilag: Aktivitets-skabelon inden jeg præsenterer de konkrete undervisningsaktiviteter 
her. Skabelonen kan anvendes til, at man som underviser bliver bevidst om sin planlægning. Den kan også 
anvendes til at deltagerne kan planlægge aktiviteter.  
 

Temaoversigt 
• Tema 1: Introduktion til uddannelsen 
• Tema 2: Teoretisk indføring i metoder og redskaber 
• Tema 3: Arbejdet med at forstå og formidle metoder 
• Tema 4: Arbejdet med at opnå handlekompetence 
• Tema 5: Hensigtserklæring i forhold til implementering i praksis  
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Tema 1. Introduktion til uddannelsen 
 
Når denne uddannelse skal introduceres vil der med fordel kunne fokuseres på deltagerne og deres egen 
hverdagspraksis. Hvad byder deltagerne ind med af erfaringer, ønsker og behov for refleksion?  
 
For at kunne skabe et trygt læringsrum, må man som underviser i min optik erkende, at det er nødvendigt for 
underviser og deltagere at lære hinanden at kende. Hvis forløbet er rekvireret (deltagerne kender hinanden) 
lægges vægten på, at underviseren lærer deltagerne at kende og at deltagerne får mulighed for at opdage noget 
nyt om hinanden.  
 
Dette er uvurderligt, når underviseren senere stiller krav om, at deltagerne skal bevæge sig ud af deres 
’komfortzone’ for derigennem at opnå ny viden om sig selv og andre. Det er således allerede her, at det trygge 
læringsrum må skabes for og med deltagerne, men i balance med at hjælpe deltagerne til at turde ’presse 
citronen’, så de oplever mest mulig læring og dermed ender med, at få mest muligt ud af uddannelsen. 
 
Forslag 1: Naturfortællinger 

 
 

Naturfortællinger er aktiviteter, som handler om at gå ud af det trygge klasserum og eksempelvis finde et træ i 
nærheden om muligt og hvis vejret, tøjet mv. tillader det. Ellers tilpasser du. Vi skal i hvert fald ned og ligge i en 
rundkreds. Det må gerne være et forholdsvis lille træ, så længe der er plads til alle omkring det.  
I skal dernæst vælge en genre for den historie, I skal til at digte sammen. Der er ikke regler for, hvor meget man 
bidrager eller hvor mange runder, der går, før historien er slut.  
At ligge i en skovbund og kigge op i en trækrone skaber nogle helt andre tanker og associationer – og det bliver 
meget selvfølgeligt at bidrage og at ’være på’. – Det tager presset væk, at man kan ligge og drømme sig lidt væk 
og forestille sig drager, slotte, onde hekse og trolde – hvis det nu var et eventyr. Man kan også fortælle træets 
historie sammen – og starte med ’Der var engang et lille træ…’ 
(kilde: Kryger (2012:19f)) 
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Forslag 2: Grænseleg 
 
Grænseleg er en slags ice-breaker1, som anvendes til at tematisere personlige grænser. Har du gennemgået teori 
omkring anerkendelse, assertion eller andet, der handler om relationer og personlighed samt et metaperspektiv 
eller en reflekterende forholden-sig-til-sig er denne øvelse med til at give en kropsliggjort uddybning af teorien. Vi 
lærer altså teorien med og via kroppen.  
 
Regler: Man stiller sig over for hinanden to-og-to på to lange rækker. Der skal være så god plads mellem de to 
rækker som muligt. Der er en, der tager noter og styrer legen. Den, der styrer legen, siger så eksempelvis: ’Dette 
er række H og dette er række F – Række H går først. Det betyder, at de personer, der står i række F, nu får en 
instruks.’ Det kan eksempelvis være, at man beder dem om at forestille sig, at den person, de står overfor og som 
om lidt kommer gående imod dem, er en komplet fremmed person. Opgaven er nu at overveje, hvor tæt 
personen (den ’bekendte’) må komme på og hvordan de vil hilse på vedkommende. De får besked på at sige: 
”Stop!” Når den anden person ikke skal komme tættere på.  
 
Så fortsætter man legen ved at introducere næste regel. Eksempelvis, at man nu forestiller sig, at personen er ’en 
god bekendt’ og dernæst ens bedste ven, man ikke har set i lang tid’.  
Man kan arbejde med temposkift i forhold til, hvor hurtigt personen kommer mod én. Man kan arbejde mere 
med fantasi og skuespil ved at få folk til at være katte, edderkopper, hundehvalpe, hjemløse, vrede, lykkelige 
glade, dansende, hoppende, kravlende… Kun fantasien sætter grænser og det er overraskende, hvor meget folk er 
med-på-den-værste, hvis stemningen er høj fra start og fordi de får lov at gøre det side om side og gradvist mere 
og mere. Øg medbestemmelsen ved at lade deltagerne finde på næste regel.  
 
Denne øvelse er ud over en god indledning og medhjælpende til at bryde isen ideel til opvarmning inden 
rollespilsøvelser eller øvelser, hvor man skal sætte sig i en andens sted – eksempelvis dilemmaleg kendt fra 
Cooperative learning. (Kagan, 2011:108f) 
 
Som ice-breaker i starten af et kursus er anbefalingen at anvende øvelsen mere relationelt. Lav få gentagelser af 
forskellige relationer og følelser og italesæt derefter de refleksioner, deltagerne gjorde sig undervejs. Eksempelvis 
kan man tematisere, hvor grænseoverskridende det kan føles for nogle, at skulle agere ’bedste ven’ eller hvor 
forskellige grænser der var på tværs af gruppe F – eller hvor ens de blev.  
Man kan også sagtens lave disse refleksioner undervejs, men det kan gå lidt ud over umiddelbarheden i legen.  

 
Her er et par forslag til konkrete refleksions-spørgsmål, du kan stille efter grænseleg: 

1. Hvornår følte I, at jeres grænse blev overskredet?  
2. Hvordan var det at lege de forskellige roller – fx bedste ven?  
3. Hvad lagde du/I særligt mærke til i forhold til afstande?  
4. Hvad lagde du/I mærke til i forhold til de forskellige roller?  
5. Hvad lagde du/I mærke til i forhold til jeres sidemænd/kvinder? 
6. Hvad var på spil imellem dig og din makker? (følelserne af fx afvisning/tiltrækning, objektgørelse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Ice-breaker øvelser anvendes til at ’bryde isen’ mellem mennesker, der møder hinanden for første gang. De anvendes til at 
skabe en tryg stemning og et rum mellem deltagerne som åbner for at være sig selv og være i en lærende, udforskende, 
kreativ proces. 
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Forslag 3: Fejr fejleren 
 
Er en øvelse, hvor vi vender det hele lidt på hovedet og dermed løsner op for stemningen og for vores eget indre 
kontrol-gen, såfremt vi er i besiddelse af sådan et.  
 
Man står i en rundkreds. Der er én person, der giver reglerne for legen. Eksempelvis en ordleg, hvor man skal 
finde sammensatte ord – og man skal anvende det sidste af det foregående ord, som det første i sit eget 
sammensatte ord. Eksempelvis er første ord: ’smørekniv’ (1). Så fortsætter næste person med et ord, der starter 
med ’kniv’. Det kunne være ’knivsæg’ (2) og sådan fortsættes, eksempelvis således: ’æggesnaps’ (3)  
’snapseglas’ (4)  ’glasskål’ (5) osv. (Det er i orden, at sværhedsgraden er over det forventede, det hjælper med 
formålet for legen.) 
  
Når du fortæller om rammerne for denne leg, så gør det tydeligt, at vi nu vender tingene lidt på hovedet og at 
årsagen til, at vi gør det, er, for at skabe et trygt læringsrum, hvor alle føler sig ligeværdige – og hvor det er i 
orden at begå fejl og derigennem reflektere, lære nyt og blive klogere.  
 
Så går vi i gang – og første gang nogen går i stå, er for lang tid om det eller ikke kommer på noget, træder man 
midt ind i cirklen og her bliver personen hyldet med klap og komplimenter, for at man gør forsøget, man er 
modig, man er ude af komfortzonen, man baner vejen for, at andre kan være modige og hvad vi nu kan finde på 
at rose for.  
Der kan komme stærke følelser i spil over denne øvelse hos de af os, som har det, man kan kalde en 
konkurrencementalitet. Det kan virke som om, øvelsen gør grin med det, at gøre en indsats for at vinde. Jeg siger: 
Tvært imod! Den skaber grobund for at overskride de barrierer, der forhindrer os i overhovedet at komme i gang 
– at vi er bange for at fejle.  
Det kan virke skørt at sætte det hele på hovedet på denne måde. De fleste hold skal lige forstå meningen. Der vil 
også være deltagere, der aldrig helt kommer med – hvis ikke man samler godt op efterfølgende.  
 
Opsamling.  
Interview gerne deltagerne i forhold til deres oplevelse af legen. Gør det måske allerede undervejs, hvis der 
opstår modstand. Modstand er typisk et tegn på, at noget ikke er forklaret tilstrækkeligt. Og det kan være svært 
at orientere sig, når vi vender alting op og ned. Nogle spørgsmål der kan stilles er:  
• Hvad tror I, formålet med legen her er?  
• Hvordan hjælper den os til at blive bedre praktikere?  
• Hvad har den med refleksion og refleksionsmetoder at gøre?  

Denne øvelse har potentialet til at nedbryde mange af de barrierer, vi går rundt med i forhold til at lære nyt og at 
vise os sårbare og uvidende i forhold til hinanden. Når du som underviser formår at facilitere denne øvelse, så 
skaber den en eminent følelse af tryghed på holdet. Det er godt givet ud, når vi senere skal arbejde med at 
reflektere over, hvordan vi kan gøre vores arbejde (endnu) bedre. 
 
 
Forslag 4: Coaching-trekanten 

 
Se bilag B for denne øvelse med temaet: Mine personlige mål med kurset.  
Kort fortalt er det en interview-øvelse, hvor man allerede her skaber rammerne for, hvordan vi kommunikerer 
med hinanden på kurset generelt. Der er én, som er fokusperson og bliver interviewet, én som er interviewer og 
én som er observatør og skriver ned. Der kan med fordel guides i aktiv lytning,  
 
girafsprog, observations- og notatteknik og konstruktiv feedback i forbindelse med denne øvelse. Alt sammen 
redskaber der fremmer en god dialog, et trygt læringsmiljø og dermed refleksion i praksis.  
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Øvelsen kan også anvendes senere på kurset, hvis du beslutter dig for at arbejde mere med den coachende 
tilgang til refleksion i praksis – se nedenfor for inspiration til dette.   
 
 
Tema 2: Teoretisk indføring i metoder og redskaber 
 
Her går vi i gang med grundlaget for at forstå refleksion. Denne del anbefales opdelt. Den kan med fordel drysses 
ud over kurset i mindre bidder – fx med oplæg hver dag efter frokost. 

Donald Schön 
Når man beskæftiger sig med refleksion og gør det med fokus på handling i praksis, så kan man ikke komme uden 
om denne sociologiske teoretiker. Donald Schön har et begreb, han kalder refleksion-i-handling, som han sætter 
over for en teknisk rationalitet, der stammer fra medicin og ingeniørfagene. Her tillader jeg mig at sætte medicin 
og ingeniørfagene sammen med de øvrige mere naturvidenskabelige områder, som jeg dermed tillader mig at 
sætte over for samfundsvidenskaberne og humaniora – det område, pædagogikken traditionelt set hører til. 

Dette skema skal illustrere forskelle mellem en teknisk rationel tilgang til viden og en refleksion-i-handlingstilgang 
til viden:  

TEKNISK RATIONALITET REFLEKSION-I-HANDLING 
Teknisk rationalitet 
Naturvidenskabeligt udgangspunkt 

Refleksion-i-handling 
Samfunds- og humaniora-udgangspunkt 

FOKUS 
Problemfokus (rummer ikke det ustabile, det 
unikke) 

Trial-and-error, intuition, know-how 

PROBLEM & LØSNING 
Fra problemformulering til problemløsning – løses 
via anvendt forskning (applied science) og 
gennemtestede modeller 

Fra problemløsning til ny problemformulering – 
løses gennem refleksion af handlekompetencer i 
nuet 

LÆRING 
Trækker på allerede genererede hypoteser og 
teorier –det, der findes i forvejen, erfaring 

Trækker på know-how, learning-by-doing, tavs 
viden aktiveret på nye måder gennem refleksion 

ONTOLOGI 
Trækker på lovmæssigheder, antagelser om verden Trækker på kompleksitet og det unikke i enhver 

situation 
METODE 

Kvantitativ forskning, mængde, generalisering Kunstnerisk tilgang, talentfuldhed, intuition 
EPISTEMOLOGI 

Positivistisk praksis-epistemologi og lineær 
tænkning 

Kunstnerisk, reflekterende problembevidsthed (s 
praksis-epistemologi) 

DEN PROFESIONELLE 
Den praktiserende som teknisk ekspert 
(i vore dage: teknologien som ekspert?) 

Den praktiserende som reflekterende i (en 
kontinuerligt foranderlig) praksis 

  Kilde: (Schön, 2001, egen udformning af skema) 

Donald Schön (Schön, 2001, 2013) kan her anvendes til at skitsere forhistorien for, hvordan den pædagogiske, 
professionelle praktiker har udviklet sig gennem tiderne og hvordan man med fordel kan forstå, hvad der sker, 
når den pædagogiske praktiker udvikler praksis gennem refleksion.  
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Hans begreb refleksion-i-handling bidrager med væsentlige pointer i forhold til at løsrive sig fra mere 
naturvidenskabelige tilgange på dette og andre sociale felter. Techknowledge som styringsprincip kommer til kort 
når opgaverne, der skal løses i praksis bliver komplekse og uforudsigelige, hvilket, ifølge Schön, fordrer en 
reflekterende problembevidsthed. 

Definition af begrebet refleksion-i-handling:  

 
REFLEKSION-I-HANDLING 

begrebet 
 

Det er et forsøg på at beskrive de spontane, intuitive udførelser af dagligdagens handlinger, som vi er 
vidende om, fx 

- Hvad skal der til for at muntre Johan op under bleskift? 
- Hvornår (hvilke signaler udviser hun, når) har Umeya brug for 3 minutters voksen-kontakt inden 

hun flipper ud på et andet barn 
- Den kyndige rækkefølge af ’brandslukningstiltag’ når tre børn græder på stuen og nogle er i 

slåskamp udenfor på legepladsen 
 
Ofte kan vi ikke redegøre for denne viden  
Den er indbygget – i handlemønstre, kæder af handling og - i forståelsen for den ’materie’ vi arbejder 
med.   Således er den viden i handling.  
 
I daglig praksis foretager praktikeren utallige kvalitetsbedømmelser, som hun typisk ikke kan give 
præcise og endegyldige forklaringer på – det er handlinger uden klare kriterier, færdigheder uden 
forudbestemte procedurer. 
 
På den anden side tænker vi jo ofte over, hvad vi gør. 
Måske især når noget ændres, går galt, kommenteres, roses, overrasker eller forbløffer os…  
 
Schön definerer begrebet viden-i-handling som det, der opstår i og med praksis som helhed og ikke 
(nemt) lader sig forudbestemme eller komme fra en forudgående intellektualisering! 
 
Praksiskompetence afhænger af vores bedømmelse, ja, kvalitative anerkendelse af situationen. 
(eksempler med tale: fonologisk, syntaktisk overensstemmelse som vi ikke er bevidste om, hilseritualer, 
måden at afslutte et møde på, at stille sig i en proppet elevator, brug og genkendelse af bestemte 
bevægelser og gestik) 
Det er spontane handlinger, genkendelser, bedømmelser (uden tanke) – vi gør det bare 
Det er internaliserede sekvenser af viden, før var vi måske klar over det og nu er det ureflekteret – og 
dermed svært at beskrive – dette anser Schön for at være viden-i-handling. 
 
Refleksion-i-handling 
Samtidig eksisterer udtryk, som bevidner eksistensen af refleksion: ”holde hovedet koldt”, ”samle 
tankerne”, ”øvelse gør mester” (Baseball-eksempel: hvordan skal jeg kaste/svinge bat, Jazzmusik) 
Her er et element af overraskelse og så sker en refleksion, der fokuserer interaktivt på handlingens 
udbytte, handlingen selv og den intuitive viden implicit i handlingen 
 
Med erfaring kommer færre ting bag på praktikeren, der opbygger et register af forventninger, billeder 
og teknikker over ’Hvad skal der kigges efter?’ og ’Hvad skal der stilles op i forhold til det sete?’ Denne 
viden-i-handling bliver mere og mere spontan og automatisk i takt med at praktikeren ’specialiseres’. 
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De negative konsekvenser af en sådan specialisering kan blive snævertsynethed, bedrevidende 
indfaldsvinkel, selektiv uopmærksomhed, at have lært ’for meget’, man ønsker at beskytte sin viden-i-
handling. 
 
Den hastighed og varighed, der opstår i praksis-situationen får betydning for hvilken hastighed og 
varighed refleksion-i-handling har. Refleksion-i-handling aktiveres når viden-i-handling kommer til kort i 
de unikke, ustabile situationer, hvor vi ikke kan trække på ’tavs viden’ eller sagt på en anden måde: når 
den erfaring vi har gjort os bliver utilstrækkelig til at løse et problem/håndtere en situation adækvat.  
 
Enten i forhold til en teori, en ny problemformulering, ny værditilskrivning, omformulering af egen rolle. 
Så det, vi gør, når vi reflekterer-i-handling er at vi på forskellig måde søger nye veje og tilpasser os i 
forhold til det unikke, den ustabile virkelighed. 
Kilde: (Schön,2001:51ff) 

 

Schön beskriver hvordan naturvidenskabelige tilgange bliver sårbare når de skal rumme det ustabile og det 
unikke. Eftersom alle individer er unikke og den pædagogiske hverdag er spækket med fantastiske forstyrrelser og 
ustabilitet, bliver hans alternativ refleksion-i-handling relevant at inddrage, forstå og forholde sig til, når praksis 
skal reflekteres. 

Tanken med dette inspirationsmateriale er at ovenstående skema og begrebsdefinition beskrives af underviseren 
- gerne gennem inddragelse af deltagernes egne praksisfortællinger. Brug skemaet til at stille spørgsmål til 
deltagernes egen forståelse af, hvordan de arbejder med fx anerkendelse i praksis.  

Herunder i den blå boks følger et tænkt eksempel på et dilemma og 
på, hvordan refleksioner over eksempelvis en ’anerkendende 
tilgang’ kan diskuteres med deltagerne. Måske har deltagerne 
andre metoder eller tilgange, de gerne vil sætte spørgsmålstegn ved 
på lignende måder.  

Spørgsmål til dilemmaet:  

Hvad går dilemmaet ud på? (er der flere) 
 
Hvad menes mon med ’alt det nye’? 
 
Hvordan kan man med begrebet refleksion-i-handling arbejde med 
at bygge bro?  
 
Hvor skal der mon ’bygges bro’? 

 
Hvilke andre løsningsmuligheder findes? 

Hvilke rammer er der for refleksion iflg. Susanne? 
 

 

”Vi har jo fået den her udmelding fra 
vores leder om, at vi skal arbejde med 
inklusion og anerkendelse i hverdagen. 
Det er også fint, men i virkeligheden går 
vi rundt og har hver vores forståelse af, 
hvad anerkendelse er og hvordan vi er 
anerkendende. Det nytter ikke noget, at 
en eller to af personalet kommer på 
kursus i det, for vi har slet ikke tid i 
dagligdagen til at få en fælles forståelse 
af alt det nye.”  

(citat fra ’Susanne’ i Rølliken 
daginstitution, konstrueret case) 
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Aktionslæring og fremtidsværksted 
Herunder gives et inspirationsforslag til undervisning med metoderne aktionslæring og fremtidsværksted. Det 
betyder, at vi her har nogle refleksions- og udviklingsmetoder som fokuspunkt for undervisningen for at blive så 
praktisk orienterede som muligt. På kurset kan det være relevant at få deltagerne til at anvende disse metoder. 
Der er beskrevet et inspirationsmateriale til hvordan dette kan foregå i bilag: Power point præsentationen: 
Aktionslæring og fremtidsværksted. 

Coaching, NLP og Flow –teorierne 
Inden for coaching findes øvelsen: Coaching-trekanten, som er beskrevet i bilag: Coaching-trekanten – et 
eksempel.  

Derudover kan man kort komme omkring hvad coaching tilgangen kan i forhold til refleksion i pædagogisk praksis. 
Her vil jeg komme omkring forskellige spørgeteknikker inspireret af en coachende tilgang. Det kan være en 
gennemgang af hv-spørgsmål, at stille åbne spørgsmål og at forholde sig undrende: ’Det lyder interessant, fortæl 
mig noget mere om det.’ Kan også være en åbnende formulering, som inviterer til refleksion i forhold til noget en 
medarbejder eller kollega er optaget af.  

Du kan i undervisningen arbejde med forskellige lytte-teknikker i grupper, fx kan I arbejde LØFT-inspireret eller I 
kan arbejde med begreberne: gentagelser, undtagelser, drømmen bag frustrationen og lighedstegn.  

Det kan du gøre på følgende måde:  

Inddel holdet i grupper på 3-4 personer i hver gruppe. Hver deltager skal nu sætte sig og overveje en situation fra 
arbejdslivet, som på en eller anden måde, har været vanskelig eller som deltageren ønskede sig anderledes løst. 
De andre lytter så og en er interviewer og skal lytte ’aktivt’ – de andre observerer både på historien og på den 
måde der spørges/lyttes – og giver konstruktiv feedback bagefter. Intervieweren skal både igennem gentagelse – 
altså forsøge at gentage ting fra den anden –fokuspersonens - historie og lytte til eller spørge til undtagelser – når 
du nu siger altid, er det så altid…? Eller Hvornår har I sidst lykkes med jeres kommunikation? Eller hvad der nu 
passer ind i forhold til historien.  

IP spørger ind til drømmen bag frustrationen ved at stille spørgsmål som Hvordan kunne du godt tænke dig, det 
var? Hvis det kunne være som du ønsker dig mest, hvordan…? Når du nu oplever x frustrerende, er det så fordi du 
drømmer om y/noget andet - hvad? Spørgsmål man kan stille til lighedstegn kan være – så når først du har opnået 
x så kan y følge? Hvordan hænger det sammen? Kan man forstå det på en anden måde? Behøver x og y at hænge 
sammen?  

Lidt NLP 
NLP står for neuro-lingvistisk programmering. Det er en teori, der, i al kortfattethed, handler om, at man kan 
bevidstgøre sine tanker og derigennem ændre sine tankemønstre til nogle, man finder mere fordelagtige. Mange 
af os har negative tankemønstre. Måske går vores tanker i ring omkring de samme (negative) temaer. Dette 
skaber forudsætningerne for, hvordan vi har det – vores følelser, følelser og tanker skaber så igen 
forudsætningerne for, hvad vi siger og forudsætningerne for hvad vi gør – vores handlinger. Dette kan skabe 
handlemønstre og dermed forudsætningerne for dem vi er – vores personlighed og den person vi er i andres øjne. 
Det betyder, at hvis vi lærer at erkende – gennem refleksionsprocesser – at her har vi været tankemæssigt før – så 
kan vi stoppe processen og udskifte den med en ny, måske mere positiv, tanke. 
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ØVELSE: Identificér negative tankemønstre – og ændr dem 

EKSEMPEL 1: Få deltagerne i gang ved at lade dem definere et negativt tankemønster de har. Det kan tage lidt tid. 
Kom gerne med eksempler såsom: Jeg har taget et kilo på – nu kan jeg ikke være i mine jeans – det er også fordi 
jeg spiser for meget chokolade- nu må jeg holde op med at være sådan en sukkerjunkie – jeg kan slet ikke styre 
det – ej hvor er jeg fed nu osv.   

Eller mere fagligt relevant 

EKSEMPEL 2: Nu fik jeg igen ikke sagt fra overfor ’Gertruds’ mor’ som altid kritiserer mig – hvad har jeg gjort 
hende - hun er da ikke selv for god- så kommer hun vadende uden regntøj til Gertrud her den anden dag – som 
om vi er et serviceorgan for hende – det er godt nok træls –det er sgu’ da ikke det jeg får min løn for – ejj, hvor jeg 
ikke gider de forældre-brokkerier mere.  

Når man har identificeret et negativt tankemønster handler det om, at skabe et nyt tankemønster, som kan 
komme i stedet for det gamle. Det handler med andre ord om at skabe nye narrativer. Her kan øvelser fra den 
narrative terapi komme til sin ret: 

Det handler om at stille spørgsmål ind til den eksisterende fortælling – såsom (ud fra EKSEMPEL 2): 

1) Kritiserer Gertruds mor dig altid? Eller er der gange, hvor hun er glad/neutral/andet? 
2) Kunne du spørge Gertruds mor, om hun virkelig mener, at I er et serviceorgan for hende? 
3) Hvad kan du bedst lide ved forældre-samarbejdet? Hvornår fungerer det godt? Hvad sker der da? 

osv.  

 

Lidt om Flow 

Flow-teorierne kan kort nævnes, da de skitserer rammerne for at man kan komme til at reflektere. Hvad skal være 
til stede for at deltagerne får de optimale forudsætninger for at udvikle sig og praksis? Se i bilag for power point 
præsentation omkring flow i bilag: Flow med øvelser for temaet.  

 
Refleksion i praksis i dag 
Her kommes der omkring hvordan refleksionsbegrebet anvendes – altså lidt i flæng, og det kan opfattes meget 
forskelligt alt efter, hvem man spørger. Hvordan definerer vi forholdet mellem refleksion og læring fx? 

I Wahlgrens bog Refleksion og læring ses refleksion som grundlag for systematisering af arbejdspladserfaringer og 
som et grundlæggende træk ved erfaringsbaseret læring i arbejdet. Så en handling, en læring og refleksion som 
processen imellem. (Wahlgren, 2002:87)  

Der foreslås, at man som underviser forholder sig til, at der findes forskellige tilgange til arbejdet med refleksion. 
Dette kan eksempelvis gøres i skemaform – udskift gerne teoretikere og supplér med egne spørgsmål. Dette giver 
et overblik over refleksionsbegrebets teoretiske landskab set ud fra de valgte teoretikere – inspireret af 
Wahlgren. Skemaet benyttes af underviser til, at forberede sig på eksempler på  tilgange, der kan præsenteres 
undervejs, mens deltagerne afprøver forskellige metoder (se tema 3 og 4).  

  Et forslag til et sådant skema er påbegyndt her:  
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Teoretiker + 
tid/retning 

Begrebet 
definition og 
sammenhæng 

Hvad bruges det 
til at forklare? 

Hvilket 
dilemma eller 
problem søges 
løst? + 
hvordan? 

Hvad er 
begrebet i 
modsætning 
til? 

Andet 
relevant 

John Dewey Bred forståelse,  Knyttes til den 
måde, vi tackler 
virkelighedens 
problemer på 

   

Donald Schön      
Hubert og 
Stuart Dreyfuss 

     

David A. Kolb      
Peter Jarvis      
Jack Mezirow      
Stephen 
Brookfield 

     

      
 

Man kan også lave en kortere og mindre teoretisk gennemgang med nedslagspunkter for forskellige tilgange til 
refleksion. Man kan eksempelvis orientere sig mere mod metoder: Før- under- efterrefleksionsmetoder, 
refleksionscirklen, at skrive logbog, at lave en læringsaftale https://docplayer.dk/3914958-Mindmap-laeringsaftalen-
og-smart-som-et-paedagogisk-redskab-i-praksis.html .  Når man på denne måde har skitseret forskelle i 
holdninger og metoder til, hvad refleksion er og hvordan man reflekterer, kan det udgøre grundlaget for næste 
øvelse. 

 

Beskrivelse af Paneldebat-øvelsen:  

Lav en overskrift som kan hedde Refleksion i pædagogisk praksis. Du kan overveje om du vil lade dig inspirere af 
forskellige debatprogrammer i TV eller radio såsom Mads og Monopolet fx. Du er vært og du har inviteret nogle 
eksperter til at være deltagere i et panel, der skal besvare forskellige spørgsmål omkring debatemnet, så godt de 
kan.  

Lad deltagerne få lidt tid til at træne forskellige svar til dilemmaer, inden paneldebatten går i gang. I kan lege 
Dilemmaleg fra Cooperative Learning systemet som opvarmning, hvis du oplever et behov for at varme lidt op. 
Grupperne fra før vælger nu en ’talsmand’ m/k for deres gruppe. Du kan overveje, om du vil have flere runder, så 
alle kan få lov at prøve talsmandsrollen af.  

Her et par spørgsmål til panelet til inspiration: 

1. Hvorfor skal vi reflektere?  
2. Er refleksion ikke bare et fint ord for at tænke sig om? 
3. Hvad vil det sige at reflektere i praksis?  
4. Skal refleksion foregå i praksis eller efter praksis?  
5. Hvad får vi ud af at reflektere? 
6. Hvilke fordele er der ved at (en given medarbejder) reflektere(r)? 

https://docplayer.dk/3914958-Mindmap-laeringsaftalen-og-smart-som-et-paedagogisk-redskab-i-praksis.html
https://docplayer.dk/3914958-Mindmap-laeringsaftalen-og-smart-som-et-paedagogisk-redskab-i-praksis.html
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7. Hvornår er det nok?  
8. Hvilke konsekvenser er der, når vi ikke reflekterer? 
9. Hvad er konklusionen? Skal vi reflektere i pædagogisk praksis? Hvorfor (ikke)? Hvordan? Ift. Hvad?  

Når paneldebatten virker udtømt, samler du op med de forskellige pointer, der har været oppe og vende 
undervejs. Paneldebat giver deltagerne en følelse af medejerskab over læringsprocessen og det er en oplagt 
mulighed for at forholde sig både personligt og fagligt til, hvad refleksion i en pædagogisk praksis er og skal være. 
Som underviser vurderer du selv om deltagerne i panelet skal have lov til at repræsentere deres egne holdninger 
eller være repræsentanter for et særligt teoretisk udgangspunkt. 

For at sætte diskussionen i gang kan du anvende forskellige spørgeteknikker såsom: Hvad er det værste der kan 
ske, hvis vi som pædagogiske praktikere ikke reflekterer? Overdriv gerne, for at fremprovokere nogle svar, hvis de 
ikke kommer af sig selv. Skal vi bare gå rundt med hovedet under armen og gøre som alle de andre? Hvad skete 
der under 2. verdenskrig da tusindvis af tyskere – og andre nationer - fulgte Hitlers bud? Kunne det have været 
undgået, hvis vi havde opdraget til selvstændig tænkning? (Rousseau og Hennel) 

Når I er færdige med paneldebatten kan et logisk næste skridt være at udarbejde en lovgivning, hvor man øver de 
demokratiske processer med at gå på kompromis og handle strategisk, så man kommer så tæt på ens egne 
holdninger og værdier som muligt. I vedtager altså en holdets ’Lov om refleksion i pædagogisk praksis’. Dette 
skaber både kendskab til demokratiske processer, grobund for aktivt medborgerskab hos deltagerne og kan være 
en god afslutning på alle diskussionerne fra paneldebatten.   

Hermed er grundlaget lagt for at kunne arbejde mere i dybden med forskellige metoder for refleksion.  

 

Tema 3: Arbejdet med at forstå og formidle metoder 
Der arbejdes her med aktionslæringsmetoder, fremtidsværksted, refleksion-i-handling og hvad du ellers har 
vægtet at præsentere deltagerne for tidligere. I arbejder nu med at forstå en eller flere metoder så godt, at det 
kan formidles videre til de andre på holdet. Det betyder, at informationssøgninger på nettet i grupper kan blive 
relevante afsæt for undervisningen2. Metoderne kan udvælges ud fra, hvad der i forvejen arbejdes på i den 
aktuelle praksis. Fx er der på dagtilbudsområdet udviklet forskellige metodekataloger til refleksion i forbindelse 
med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Se https://www.emu.dk/modul/den-styrkede-
p%C3%A6dagogiske-l%C3%A6replan-%E2%80%93-rammer-og-indhold ift. kataloget; ”Skab en løbende 
udviklingsproces af jeres pædagogiske læringsmiljø”.    

Det kan også være, at du gennemgår metoder med holdet via power point eller anden præsentationsform. 
Herefter arbejder deltagerne i grupper – de har enten selv valgt sig ind på en metode, eller du træffer beslutning 
om, hvem, der arbejder med hvilke metoder. Det kan være en god idé at lade deltagerne arbejde med én metode 
og derefter viden-opsamling i fællesskab.  

I kan således afholde formidlingsdelen som en slags workshop, hvor deltagerne på skift kommer rundt til 
hinanden og hører, hvad de andre har fundet ud af om en konkret metode. Måske har du fået holdene til at lave 
en lille træningsøvelse eller smagsprøve på metoden, som de andre skal gennemføre, når de besøger hinanden. 
Nogle metoder, jeg vil anbefale at udvælge til dette kursus er:  

                                                           
22 små artikler om metoderne eller afgrænsede kapitler i metode-bøger kan inddrages på forskellig vis ved relevans. 

https://www.emu.dk/modul/den-styrkede-p%C3%A6dagogiske-l%C3%A6replan-%E2%80%93-rammer-og-indhold
https://www.emu.dk/modul/den-styrkede-p%C3%A6dagogiske-l%C3%A6replan-%E2%80%93-rammer-og-indhold
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Aktionslæring 
Fremtidsværksted 
Coachende tilgange – anerkendelse  

Der findes herudover et væld af velegnede metoder og modeller til refleksion. Her kan eksempelvis nævnes: 
FLOW-teori, NLP, PALS, DUÅ, KRAP og SOS som alle kan findes beskrevet og anvendt af en del institutioner. (kilde: 
http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/DC1C34F6959379ADC1257A0700426D2F) 

Lad dig inspirere af deltagerne på holdet og giv dem muligheden for at forklare, hvad de selv arbejder med i 
praksis, hvis de arbejder med en konkret metode eller model til refleksion. SMTTE-modellen og Den didaktiske 
relationsmodel kan også præsenteres her. 

Når metoder og modeller er præsenteret bliver det tid til at træne deres anvendelse så vidt muligt.  

   

Tema 4: Arbejdet med at opnå handlekompetence 
Herunder skal underviseren arbejde didaktisk med at besvare spørgsmålet: Hvordan opnår deltagerne at kunne 
reflektere i pædagogisk praksis? Når deltagerne skal opnå handlekompetence i forhold til en bestemt model eller 
metode, kalder det på undervisningsmateriale som case-arbejde, arbejde med praksisfortællinger, forumteater og 
rollespil. På den måde får deltagerne mulighed for at prøve konkrete teknikker af, selvom vi oftest ikke kan 
arbejde direkte med deres målgruppe. 

Jeg vil anbefale at uddannelsen rammesætter en mangfoldighed af tilgange til refleksionsteknikker, så der dannes 
basis for at finde en individuel metode, for hver deltager. Det kan være alt fra at observere og skrive logbog til 
deciderede projektforløb. Samtidig må man som underviser søge at skabe rammer for, at man med afsæt i en 
grundlæggende fælles forståelse af begrebet kan fortsætte udviklingen af begrebet gennem forhandling af 
positioner i forhold til erfaringer, praksisområder, viden og ny-tilegnelse af viden etc. Den fælles forståelse opnås 
eksempelvis ved at deltagerne forholder sig til samme artikel. Forhandlingen kan ske via den ovenfor nævnte 
paneldebat, dilemmaleg eller lignende øvelser, hvor deltagernes erfaringer fra praksis så vidt muligt inddrages.  

Se bilag C: Powerpoint præsentationen: Aktionslæring og fremtidsværksted for eksempler på, hvordan vi kan blive 
praksisnære og derigennem skabe rammerne for at deltagerne bedst muligt opnår handlekompetence i forhold til 
refleksion i pædagogisk praksis.  

 

Tema 5: Hensigtserklæring i forhold til implementering i praksis  
Når holdet har arbejdet på de forskellige niveauer med at forstå forskellige tilgange til refleksion i praksis. Når de 
har prøvet dem af i forskellige øvelser og har fået hands-on erfaringer med metoderne så er tiden kommet til at 
bruge lidt energi på at finde frem til den eller de metoder, der af forskellige årsager har talt mest til dem og som 
de bedst kan se sig selv anvende fremover i praksis.  

Her låner vi lidt fra en coachende tilgang der hjælper deltagerne med at planlægge anvendelsen af denne metode 
i praksis i fremtiden. Man kan gøre dette på mange måder og alt efter energi-niveau og stemningen på holdet i 
forhold til, hvor stramt det skal styres, kan du som underviser lade dig inspirere eller slet og ret kopiere denne 
øvelse: coaching-trekanten.  

http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/DC1C34F6959379ADC1257A0700426D2F
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Den handler om, at deltagerne laver en kontrakt, som de enten kan indgå med sig selv, hinanden (opret 
Facebook-gruppe eller brug anden social platform, som kan leve videre efter endt kursus) deres leder, deres 
familie eller andre betydningsfulde personer i deres omgangskreds. Kontrakten formulerer en fremtid, hvor 
anvendelsen af refleksionsmetoder indgår så konkret som overhovedet muligt. Se bilag D: kontrakten for et 
eksempel på en personlig kontrakt. Genbesøg dernæst coaching-trekant øvelsen med nye spørgsmål, der kan 
foranledige de deltagende til at tage næste skridt.  

Inspirationsspørgsmål, når du genbesøger coaching-trekanten kan være: 

Hvornår vil du handle?  
Hvad vil du gøre?  
Hvem vil du fortælle det til (bagefter)?  
Hvad er dit mål?  
Hvornår ved du, at dit mål er nået?  
Osv.  
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4. Opgaver og undervisningsmaterialer 
 
Se under de forrige afsnit samt i bilag for opgaver og undervisningsmateriale.  
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BILAG A: Aktivitets-skabelon 
AKTIVITETSPLAN 
Denne skabelon kan anvendes som arbejdsredskab i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering 
af uddannelsestiltag og aktiviteter på det pædagogiske område.  

 
PLAN FOR UDDANNELSESTILTAG & PÆDAGOGISKE AKTIVITETER 

Beskriv følgende til planlægning, udførelse og evaluering 
 
Aktivitetens navn  
Hvem er målgruppen?  
Hvor mange kan deltage (ad gangen)? Min/maks  
Pædagogiske mål med aktiviteten (fx hvad, 
hvordan, hvorfor, kompetenceudvikling/læring) 

 

Pædagogiske overvejelser derudover (fx alderstrin, 
forberedelsestiltag) 

 

Handleplan for aktiviteter 
(fx Forberedelse, materialer, tid på året, 
beskrivende eksempel) 

 

Tidsplan (varighed, antal gange)  
Aftaler (hvem gør hvad)  
Aktivitetens form (regler eller anvisninger for 
aktiviteten, måske støttende tegninger, 
illustrationer) 

 

Dokumentation  
Evaluering  
Personlig evaluering  
Andet  

Kilde: Berg, Hanne Martha mfl. (red.) (2011) Kultur og aktivitet – pædagogisk assistent, Munksgaard DK 

BILAG B: Coaching-trekant: Mine personlige mål med kurset 

Mine personlige mål med kurset 

Coaching-trekant med fokus på opstart på kursusforløb. De tre roller er beskrevet her. Hvis der er 4 personer i en 
gruppe, deltager den fjerde som observatør. Rollerne går på skift til alle har besvaret spørgsmålene.  

OBSERVATØR: lav noter for fokuspersonen, som I kan tale sammen om efter interviewet.  

INTERVIEWER: Stil nedenstående spørgsmål på en interesseret og imødekommende måde 

FOKUSPERSON: Besvar spørgsmålene så ærligt som muligt, giv dig selv tid undervejs, hvis der er noget du ikke helt 
ved. Spørg ind hvis der er noget, du ikke forstår.  
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SPØRGSMÅL 
1. Hvad er din rolle på arbejdspladsen (evt. tidligere arbejdsplads)? 

2. Hvordan er dit eget faglige niveau? 

3. Hvad betyder ordet ’refleksion’ for dig? 

4. Hvordan arbejder I på arbejdspladsen (evt. tidligere arbejdsplads) med refleksion? 

5. Hvilke fordele og ulemper er der ved at arbejde sådan med at reflektere? 

6. Hvilke udviklingspotentialer har du - hvad kan du blive bedre til?  

7. Hvilke kompetencer har du - hvad mestrer du allerede godt? (nævn mindst 3 ting)  

8. Hvordan kunne du godt tænke dig at arbejde med refleksion?  

9. På en skala fra 1-10 (hvor 1= meget dårlig, 10= meget god) hvor vil du placere din egen arbejdsindsats ift. 
refleksion? Hvorfor det? Hvor god vil du gerne være? Hvad skal der til?  

NOTER 
Navn (fokusperson): ___________________________________________________________ 

1.___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

7.___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

8.___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

9.___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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BILAG C: Kontrakten 
 
Kontrakt  

Jeg: _____________________________________________________ 

Underskriver hermed en kontrakt på at jeg vil gøre hvad jeg kan for at indfri følgende mål inden for den tidsfrist 
jeg selv har bestemt. Jeg vil arbejde med, at  

1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 

 

 
MÅLSÆTNINGER FOR EGET REFLEKSIONSARBEJDE 

 
MÅL (hvad) DEADLINE (dato, kl.) OPNÅET (hvordan) UDSKUDT til (dato, 

begrundelse) 
 
1. 
 
 

   

 
2. 
 
 

   

 
3. 
 
 

   

 
4. 
 
 

   

 

Denne kontrakt underskrives af indehaver og indehavers vidne med dato og der aftales mødetidspunkt for 
opfølgningsmøde, hvor målene kan genbesøges.  

___________________________________  _______________________________________ 
indehaver  dato  vidne  dato 
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BILAG D & E: Power-point præsentation Aktionslæring og fremtidsværksted & Flow 
Se de næste sider. 



Aktionslæring og 
fremtidsværksted
- Introduktion & anvendelse i praksis

- Lisette Brendstrup, adjunkt KP



Fælles for de to metoder

Aktionslæring og fremtidsværksted er begge metoder man kan 
anvende med mange formål for øje. Heriblandt: 

inddragelse af børn og brugere

udvikling af praksis

praktisk refleksion 

Metoderne beskrives her særligt med deltagernes egne professionelle 
refleksioner på det pædagogiske område for øje.



Aktionslæring
Inddragelse af praktiker-positionen for sikring af relevans og 

bæredygtighed i forsknings- og projekt-tiltag



Aktionslæring i pædagogisk arbejde

Aktion – (synonymt) eksperimentere

Læring – (her) ”at lære at lære”

”Aktionslæring er en metode, der bruges til at udvikle praksis ved 
kontinuerligt at eksperimentere med og reflektere over praksis. Der 
tages udgangspunkt i de erfaringer, praktikeren allerede har, og ved at 
systematisere, forvalte og reflektere over disse erfaringer bliver 
praktikeren medforsker i egen praksis.” 
(Citat: Koefoed-Melson m.fl. (2010:11) Aktionslæring i dagtilbud, Forlaget UCC)



Aktionslæring og aktionsforskning

Aktionslæring er ”lillebror” til aktionsforskning

Aktionsforskning er udviklet fra 1940´erne af den tidligere 
professor ved Berlins Universitet Kurt Lewin (1890-1947)

Den nordiske tradition:  ”...er kendetegnet ved at solidarisere 
sig med underprivilegerede grupper i samfundet... og, 
tendentielt sigtes mod at ophæve grænsen mellem forsker og 
social eller politisk aktør” (Citat: Clausen & Lorentzen (1992:17) Deltagelse i 
teknologisk udvikling, Fremad)



Praktikerens unikke rolle

Praktikeren i feltet – i dette tilfælde det pædagogiske personale -
definerer selv, hvilke meningsfulde udfordringer der skal fokuseres på, 
arbejder med bevidstgørelse og ændrer rammer. 

Praktiker-positionen er således ligestillet med forsker-positionen. 

Hvor praktikeren har erfaringer med handling i praksisfeltet (Hvorfor 
gør vi, som vi gør?) kan forskeren bidrage med undring, nye idéer, 
perspektiver, begreber og refleksioner over praksis. 



Dobbelt formål

Ud over at inddrage praksis og praktikerne i forskningen og dermed 
gøre den mere anvendelig og bæredygtig er aktionsforskning 
kendetegnet ved et dobbelt formål: 

1) I fællesskab at skabe ny, forskningsbaseret viden 

2) I fællesskab at udvikle nye handlinger/aktioner i praksis



Udfordringer og mulige svar

Aktionsforskningens form gør den udfordret på følgende parametre:

1) Teoriløse handlinger og mere aktion end forskning.

2) Praksis-eksperimenterne kan være svære at kontrollere, måle og 
evaluere efterfølgende, samt sidestille med anden forskning og gøre 
relevant i en mere generaliseret sammenhæng. 

Svar: definere sig mere handlingsrettet, udvikle nye former 
(Dialogforskning, empowerment evalueringer og forskningsbaseret 
erfaringsopsamling er eksempler på forsøg på at tilgodese 
udfordringerne) (Kilde: Høgsbro & Rieper i Dahler-Larsen og Krogstrup (2001:31ff)Tendenser i Evaluering, 

Odense Universitetsforlag)



5 faser i aktionslæring 

• 1. fase: formuler en problemstilling fra praksis

• 2. fase: iværksættelse af aktioner

• 3. fase: gensidig observering af aktioner

• 4. fase: struktureret samtale om erfaring

• 5. fase: bearbejdning, opsamling og nye aktioner
(Kilde: Plaugborg, Andersen og Bayer (2007) Aktionslæring –læring i og af praksis, Hans Reitzels Forlag)



”Motivation for madglæde”-eksempel  

1. fase: Problemstilling: 

Et barn (B) vil ikke spise og kaster til sidst op. Hvordan kan der skabes en positiv 
spisesituation, så B udvikler lyst til at spise? 

2. fase: Første aktion:

Hypotese: Hvis vi selv har en legende indstilling til spisesituationen/maden vil barnet 
inspireres og sandsynligvis udvikle sin lyst/glæde/behag ved maden. 

• Aktion 1: sammen med en gruppe børn igangsætter pædagogen en leg med nogle ukogte 
ris. Fokus på at røre, lytte, se, lugte, fortælle historier) 



”Motivation for madglæde” - fortsat

3. fase: Observation: 

Pædagogen havde igangsat en aktivitet med barnet, der havde svært ved at spise og 2 andre børn. I 
aktiviteten havde de leget med ukogte ris/kartofler. Barnet havde været fuldstændig opslugt af 
legen og endt med at smage på risene. Pædagogen havde (til sin egen frustration) stoppet legen, 
da hun var bekymret for, om barnet kunne tåle at spise så mange ris? Til den næste aktion havde 
Pædagogen kogte ris med (…) Alle børnene undtagen det pågældende barn var gået med på legen 
(…) da han syntes, at konsistensen var ”ulækker”.

• Ny hypotese: hvis barnet bliver tryg ved at røre, sanse og eksperimentere med forskellige 
materialer (mad), vil barnet muligvis overføre erfaringerne til selve spisesituationen. Det kan gøre 
en forskel at se, hvor madvarer kommer fra. At eksempelvis ris er et korn, som høstes, tørres, 
emballeres og sælges. Ris skal koges i vand, ofte tilsat salt for at kunne spises. Nogle gange skal ris 
skylles og renses for småsten inden tilberedning. Vi skyller ris, fordi de indeholder arsen (giftstof), 
avner og småsten. (kilde: https://jyllands-posten.dk/livsstil/madvin/mad/ECE9354750/saadan-
skal-ris-tilberedes/ )

https://jyllands-posten.dk/livsstil/madvin/mad/ECE9354750/saadan-skal-ris-tilberedes/


”Motivation for madglæde” - fortsat

4. fase: 
Struk-
tureret
samtale:



”Motivation for madglæde” - fortsat

5. fase: Bearbejdning, opsamling og nye aktioner

På det tredje og sidste fællesmøde fremlagde pædagogerne deres projekter og vi 
gav stafetten videre – således at de 6 pædagoger, som havde været med til de 
reflekterende samtaler, nu skulle fungere som vejledere, hvis andre skulle have 
lyst til at lave et projekt i lighed med deres. Alle stuerne ville straks i gang med 
nye aktioner. 

Kilde: 
http://bupl.dk/paedagogik/udvikling_og_forskning/stoettede_projekter/udviklingsprojekter_/er_kreativitet_
andet_end_at_klippe-klistre?opendocument

http://bupl.dk/paedagogik/udvikling_og_forskning/stoettede_projekter/udviklingsprojekter_/er_kreativitet_andet_end_at_klippe-klistre?opendocument


Øvelse: forbered dit eget aktionslærings-
projekt
• Denne øvelse kan løses individuelt eller i grupper alt efter størrelsen på holdet, 

formål og tidsplan for undervisningen. 

• Ligesom i eksemplet ”Motivation for madglæde” arbejdes nu med at formulere 
de fem faser i forhold til din egen problemstilling. I det pædagogiske arbejde kan 
det handle om mad-situationen, definitionsmagt, tid til fordybelse hos målgruppe 
og personale i arbejdet, læreplanstemaer, pejlemærker eller et helt andet 
område, du finder spændende og relevant at fokusere på. 

• Brug noget tid på at finde en passende problemstilling og forestil dig så, hvordan 
dit aktionsforsknings-projekt kunne forløbe i forhold til 2) iværksatte aktioner, 3) 
gensidig observation, 4) struktureret samtale og 5) opsamling og nyt eksperiment.



Fremtidsværksted
Når almindelige mennesker vil udvikle i fællesskab



Fremtidsværkstedet – grundlæggende antagelser 
(Jungk og Müllerts)

• Vi lever grundlæggende i et ”pseudo-demokrati,” uden reel indflydelse. Få har 
magt, klare hierarkier (bankdirektør/rengøringsassistent, barn/voksen). 
Mennesket resignerer nemt under disse betingelser

• Middel til forandring: oplysning, fantasi/skaberevne, fremtidsperspektiver. Når 
mennesker er medbestemmende forsvinder ligegyldighed. Resignation og 
frustration erstattes af håb og ansvarsfuldhed

• Fremtidsværkstedet er udviklet som et ”modsvar” på det kapitalistiske samfund: 
alle skal høres/have indflydelse, perspektivet er fremadrettet, plads til fantasi og 
kreativitet. Målet = udvikle kritisk stillingtagen

• Frigørende formål: samfundsmæssige/sociale forandringsprocesser, udbygge 
erkendelsen af og handlepotentiale til at ændre betingelser der begrænser. 
Demokrati: mulighed for at alle bliver hørt og deltager i forandringen

• Kilde: R. Jungk & N. R. Müllerts (1984) Håndbog i Fremtidsværksteder, Politisk Revy



Fremtidsværksted (Jungk og Müllerts)

Fremtidsværksted består af tre faser:

1. Kritikfasen

2. Fantasifasen

3. Realitetsfasen 

Det er vigtig, at der er en ordstyrer og tidsholder undervejs. Denne person er 
procesansvarlig og skal være fortrolig med de enkelte faser og forstå sin 
funktion som én, der har til opgave at virke opmuntrende og ansporende. 
Desuden har ordstyrer ansvaret for, at tidsplanen overholdes og at ingen 
bryder den demokratiske ånd ved at komme med lange enetaler eller 
negative kommentarer (fx ‘nej, stop’, ‘det kan man ikke’, ‘det er dumt’).



Kritikfasen (Jungk og Müllerts)

• Alle deltagerne formulerer de kritiske udsagn de kan komme på i 
relation til temaet. 

• Kritikken behøver ikke være relevant, retfærdig, lille eller stor, vigtigt 
at den formuleres kort og præcist. Udsagnene noteres på flipover 
(plancher). Udsagnene må ikke kommenteres - kun 
forståelsesspørgsmål. Formål: mulighed for at komme af med 
negative følelser. De kritiske udsagn tematiseres og prioriteres (hvad 
er vigtigst). Arbejdsgrupper dannes ud fra prioriteringen 



Fantasifasen (Jungk og Müllerts)

• Kritikken af elendigheden vendes til utopiske udkast for, hvordan det 
burde være, hvis alt var muligt: Visionerne og idéerne. 

• En vision: Hvad der i form af et billede viser sig for ens indre blik. 
Forslaget til forandringer noteres på vægavis. Regel: man må ikke 
bekymre sig om love, logik, økonomi, plads, ‘nødvendigheder’, 
magtkonstellationer o.l. Alle visioner skal have plads. Ingen må 
komme med indvendinger, kun uddybende spørgsmål er tilladt. 
Favoritvisionen udvælges (intet er for skørt). Visionsfasen er særligt 
gearet til at bryde med vanetænkning og sætte kreativ tænkning på 
skinner.



Realitetsfasen (Jungk og Müllerts)

• De prioriterede temaer fra fantasifasen drøftes med henblik på at 
omsætte dem til virkelighed. 

• Formål: finde frem til, hvorledes realiseringen skal finde sted (hvem, 
hvad, hvornår). Afslutningsvis prioriteres de opgaver, der skal gøres til 
virkelighed. Udarbejdelse af referat, deltagerliste, ansvarspersoner og 
tidshorisont. Deltagerne forpligter sig selv og hinanden til, hvad de 
helt præcis skal gøre og hvornår, efter fremtidsværkstedet slutter.



Udfordringer og svar

• Udfordringen for metoden er, som hos aktionslæring, at den risikerer 
at være frakoblet teoretiske begreber, som kan sikre validitet og effekt 
af de påtænkte tiltag for udvikling. 

• Hvis der ikke er klar tids-, tale- og formålsstyring kan formen ‘løbe 
løbsk’ og ende i alt andet end en demokratisk proces.

• Svar:

• Det, som fremfor sikring af teoretisk tilhørsforhold, sikrer 
anvendeligheden, er inddragelse af involverede, vidende parter. 

• Prioritering af at udvælge en passende ordstyrer 



”autoritet og anerkendelse”-eksempel

• 1. fase: kritikfasen 

• Her arbejdes med kritik i forhold til problemstillingen, følgende kunne være udtalelser til væg-
avisen: 
• Jeg ved ikke, hvordan jeg sætter mig i karakter
• Børnene løber om hjørner med os
• De voksne bestemmer det hele
• Dilemma: jeg kan ikke være tydelig og anerkendende samtidig
• Det er ikke sikkert at tydelighed skaber tryghed!
• Alt er kaos, når vi ikke er autoriteter
• Alt er diktatorisk, når vi er
• Jeg har det skidt med at skælde ud
• Jeg synes vi skælder for lidt ud
• Normeringen giver dårlige betingelser for anerkendelse, eller for tydelighed
• Forældrene har for meget magt
• Forældrene er for ligeglade osv.



”Autoritet og anerkendelse” - fortsat

• Fase 2: Utopifasen

• Vi har udarbejdet et rollespil, som viser, hvordan vi vil løse dilemmaet, 
hvis alt er muligt. Det hedder AA i Fantasia. (Kort beskrivelse af 
rollespillet: I Fantasia går alle mulige konflikt-situationer op i en 
højere enhed til fordel for alle, vi er anerkendende, men lærer også af 
hinanden og af de processer vi indgår i, vi er tydelige omkring de 
regler, vi er blevet enige om, skal gælde for vores sted. Vi har 
professionelle konfliktmæglere, vi har al tid og ressourcer, vores børn 
er dygtige forhandlere og gode til at formidle følelser, vi har nok 
legetøj, mad og personale til at tilgodese alles behov.)



”Autoritet og anerkendelse” - fortsat

• Fase 3: Planlægningsfasen

• Der er nok ikke råd til uanede ressourcer i forhold til tid, hænder, legetøj, 
aktiviteter, penge, mad osv.

• Idéen med et fælles regelsæt, som er kendt for alle og tydeligt 
kommunikeret er god.

• Den vil vi arbejde videre med og lave en handleplan over, vi laver plancher 
med billeder, der viser reglerne og gennemgår dem hver gang, der er nye 
børn/personale. Dette kan styrke autoriteten på en anerkendende måde.

• Vi taler om, at et ”Nej” også kan være anerkendende – især når det følges 
op af handlingsanvisninger for, hvad man godt må i stedet for. 



Øvelse 

• Denne øvelse kan løses individuelt eller i grupper alt efter størrelsen på holdet, 
formål og tidsplan for undervisningen. 

• Ligesom i eksemplet ”Autoritet og anerkendelse” arbejdes nu med at formulere 
de tre faser i forhold til et eget tema. I det pædagogiske arbejde kan det handle 
om mad-situationen, definitionsmagt, tid til fordybelse hos målgruppe og 
personale i arbejdet, læreplanstemaer, pejlemærker eller et helt andet område, 
du finder spændende og relevant at fokusere på. 

• Brug noget tid på at finde et passende tema og forestil dig så, hvordan dit 
aktionsforsknings-projekt kunne forløbe i forhold til 1) Den kritiske fase (fx lav en 
vægavis, hvor man får luft for alt det, der ikke fungerer i forhold til temaet), 2) 
Den utopiske fase (kreative indslag, rollespil, drama, kunst mv. kan inddrages) og 
3) Den planlæggende fase (kontrakter, handleplaner, mål og delmål for projektet)



Anvendelse af aktionslæring eller 
fremtidsværksted ift. refleksion
I skal nu tage udgangspunkt i en praksisfortælling fra en arbejdsplads I 
har arbejdet på. I skal forholde jer reflekterende til fortællingen ud fra 
enten metoden aktionslæring,- eller fremtidsværksted. I skal forestille 
jer, at I udvikler fortællingen sammen med den pågældende 
personalegruppe. Derfor skal I nu vælge mellem workshop 1 eller 
workshop 2

Når de andre fremfører deres workshop, skal I forholde jer til, om de 
gør det i overensstemmelse med de gennemgåede rammer for enten 
fremtidsværksted eller aktionslæring – eller har fundet på noget nyt. Vi 
opsamler til sidst.



Workshops 1: Aktionslæring

Ud fra aktionslæringens 5 faser, skal I nu designe og lave et forslag til et 
aktionslæring forløb. Lad jer inspirere af det tidligere arbejde med 
metoden.

• I skal beskrive en problemstilling, der vedrører jeres daglige arbejde, 
og hvordan I vil gå til problemstillingen ud fra aktionslæringens 5 faser

• Beskriv hvordan I vil inddrage personalegruppen.

• Reflekter over og beskriv hvilken form for viden i frembringer ved at 
bruge aktionslæring, frem for fx andre metoder

• I skal nu lave et mini-aktionslæringsforløb med resten af holdet. 
Resten af holdet vil agere ‘personalegruppe’.



Workshop 2: Fremtidsværksted

Ud fra fremtidsværkstedets faser, skal I udarbejde en fortælling om jeres 
arbejde (praksisfortælling, case), i samarbejde med en ‘personalegruppe’. 
Lad jer inspirere af det tidligere arbejde med metoden.

• I skal beskrive en problemstilling, og hvordan I vil gå til den ud fra 
fremtidsværkstedets 3 faser

• I skal beskrive jeres overvejelser over, hvordan I vil inddrage brugergruppen 
og personalet.

• Reflekter over og beskriv, hvilken form for viden i frembringer ved at bruge 
fremtidsværksted, frem for fx andre metoder

• I skal gennemføre det fremtidsværksted I har ”designet” med resten af 
holdet. Resten af holdet vil agere personale eller brugere.



Afsluttende diskussion

• Hvad var jeres oplevelse af de gennemgåede workshops? 

• Blev de brugt som beskrevet eller var der nytænkning? Kom med 
eksempler 

• Hvilke refleksioner kom frem gennem brug af metoderne? Frembragte 
de oplevelser og refleksioner, I ikke ellers var kommet ind på?

• Kan der være nogle dilemmaer i, at inddrage brugerne? 
• Hvis ja, hvilke? Hvordan kan brugerne inddrages på den bedst mulige måde? 

• Andet relevant at tilføje?

• TAK FOR NU 



FLOW – AT KOMME I
RAMMER OG BETINGELSER AF BETYDNING FOR DENNE TILSTAND

VED ADJUNKT LISETTE BRENDSTRUP, 2018



FLOW

• Når arbejdet går som en leg…

• Når man har det sjovt… 

• når lysten driver værket…

• når man nyder en proces… 

- lærer man bedst.



DEFINITION

• Psykolog og 'Flow-pioner' Mihaly Csikszentmihalyi, definerer begrebet flow på 

følgende måde:

• "Flow er en mental tilstand i hvilken personen er fuldstændig opslugt i det vedkommende 

beskæftiger sig med. Det er karakteriseret som en fornemmelse af et energifyldt fokus, 

fuld involvering og succes med den igangværende aktivitet.” 

• (citat, kilde: http://edu.au.dk/aktuelt/aktuelle-temaer/flowogpositivpsykologi/definitionenafflow/ )

http://edu.au.dk/aktuelt/aktuelle-temaer/flowogpositivpsykologi/definitionenafflow/


HANS HENRIK KNOOP – DANSK FLOW TEORETIKER

• født i 1969 (?)

• Lektor i pædagogik og positiv psykologi 

ved Århus universitet, DPU

• Har skrevet: 

• Leg, læring og kreativitet – hvorfor glade 

børn lærer mere (Aschehoug, 2002)

• Børns liv og læreprocesser i det moderne 

samfund (Billesø & Baltzer, 2002)



BØRN LÆRER MEST, NÅR DE ER

• aktive

• nysgerrige 

• drevet af  (en medfødt!) lyst til at lære

• mødes af meningsfulde udfordringer, som der er perspektiv i 

• sammen med mennesker - de har det godt med.





100 % OPMÆRKSOM

• En flow-tilstand er en tilstand, hvor man er fuldstændig opslugt af noget eller 

fordybet i noget. 

• Alle de 114 bits opmærksomhed, vi har til rådighed per sekund, er fokuseret 

på det samme. (Glemt er mobilen og planlægning af kommende aftensmad.)



FOKUS



REN NYDELSE!

• Det er en meget nydelsesfuld tilstand, fordi man er selvforglemmende. 

• Ens krop og psyke smelter sammen i en samlet oplevelse, hvor man nærmest 

svæver, og "arbejdet går som en leg". 

• Det strømmer bare ud af én - deraf ordet flow - lysten driver værket. 

• TÆNKEBOKS: Hvor ofte er du i flow? Hvad laver du?



FLYDER MED STRØMMEN



TILPAS UDFORDRET 

• En flowsituation er desuden kendetegnet ved, at man er tilpas udfordret = ens 

kompetencer matcher de udfordringer, man står overfor. (Lev S. Vygotsky og 

zone for nærmeste læring/udvikling.)



EKSEMPEL 

Udfordringer kompetencer



LEG SOM PRIMÆR FLOW-OPLEVELSE

• Flow opstår bedst ved følgende forudsætninger:

• frihedsgrader og mulighed for indre styring (aktivt medtænkende og 

interesseret)  

• Muligheder for at kunne være målrettet og fokuseret (ved, hvad man er i 

gang med)

• kende reglerne for, hvornår man kan bede om hjælp, og hvad man selv kan 

gøre (klare succeskriterier)



FRIHED – MÅL - HJÆLP



• Der skal være fleksibilitet = graduere udfordringerne, så de passer til 

kompetenceniveauet: underudfordret = kedsomhed, overudfordret = angst -

ingen af delene er godt. 

• Det skal være let at følge med i, hvordan det går = den løbende evaluering 

er en positiv oplevelse. Hvis negativ = ophøre med evaluering  mindre flow. 

• Sidst: Det skal være muligt at koncentrere sig = minus forstyrrelser hele tiden



FLEKSIBEL-SUCCES-FOKUS



DISSE FORUDSÆTNINGER OPFYLDES I LEG

"Legen er jo netop selvstyrende, der er et mål med det, man laver, og der er regler. O det 

er selvfølgelig kun dem, der er tilpas udfordret, som gider at lege. Man kan hele tiden se, 

hvordan det går i legen på, om det er sjovt, og man er koncentreret og ikke vil forstyrres, 

for det "ødelægger" legen. Legen er børns primære flow-oplevelse, og man lærer mest 

effektivt, når man er i flow, fordi hjernen er sådan indrettet, at den bedre husker de ting, 

man har lært under nydelsesfulde omstændigheder, for stærke følelser giver klæbehjerne" 

Kilde: (Hans Henrik Knoop peger på legen som grobund for børns læring): 

http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/3BB22E20A9C6F8BCC1256EBC003248

5B?opendocument

http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/3BB22E20A9C6F8BCC1256EBC0032485B?opendocument




FORUDSÆTNINGERNE - MILJØET

• Miljøfaktorer
• Gode muligheder for selv at tage initiativ og for at styre sig selv (under ansvar for 

omgivelserne)

• Konkrete, energigivende mål.

• Håndterbare, ubureaukratiske regler.

• Mulighed for at tilpasse udfordringerne til færdighederne.

• Tydelig, ikke-ydmygende information om, hvor godt man klarer sig.

• At distraherende faktorer kan fjernes, så det er muligt at koncentrere sig.



ER DISSE BØRN MON I FLOW? 



FORUDSÆTNINGERNE - PERSONLIGT

• Personlige kompetencer som understøtter flow:

• Evnen til at tage initiativ og styre sig selv - under ansvar for omgivelserne.

• Evnen til at opstille håndterbare mål for sig selv - også når der ikke umiddelbart ser ud til 

at være noget at lave.

• Evnen til at udvikle og fastholde hensigtsmæssige regler/principper.

• Evnen til at matche egne færdigheder og udfordringer.

• Evnen til at kunne koncentrere sig og ikke blive distraheret.





ØVELSE – KOMPETENCER FOR FLOW

• I skal nu i grupper sætte jer sammen og kigge på hvordan børn kan udvikle de kompetencer børn skal have, hvis de skal 

lykkes med flow. (45 min.)

• 1) Hvilke lege styrker hvilke kompetencer?  (15 min.)

• 2) Hvordan det? Giv eksempler på lege. (to målgrupper – vuggestue, børnehave) (15 min.)

• 3) Instruer holdet i en af jeres lege. Øv jer først. (15 min.)

• Eksempel: evnen til at tage initiativ og styre selv: 

• 2a) Vi tager på skovtur og beder børnene om at finde ud af, om de vil lege ved søen eller ved bålpladsen. Vi hjælper dem 

til selv at finde ud af, hvad de vil lege dér.

• 2b) Der er mulighed for at lege ude eller inde, med traktor eller med duplo, med Villads eller Jessica… (hjælpe børn med at 

synliggøre valg-situationer, træne ja/nej) 



FREMLÆGGELSE

• Øvelse 1) og 2) – vi laver sammen et legekatalog som viser hvilke lege, der træner 

hvilke kompetencer – en liste som vi kan tage med til en (mulig) arbejdsplads –

eksempel:

• Kompetence: Leg: Tegn/mål:

tage initiativ, fantasi, - grænseleg siger ja/nej, stop, til/fra, 

lederskab - kongens efterfølger finder på nye fagter

• Øvelse 3) – træning i at samarbejde om at instruere andre i lege. Gruppen 

instruerer holdet i en leg. 



ØVELSE - RAMMERNE

• I skal nu arbejde med at udvikle de perfekte rammer i institutionen til flow-tilstande 

under hensyntagen til de miljøfaktorer der er nævnt ovenfor. 

• Eksempel: Hvordan sørger vi som institution for gode rammer for at børnene fx selv 

tager initiativ?

• Vi inddrager børnene i hvad de vil lave

• Vi har legetøj i tag-selv højde, vi agerer rollemodeller

• Vi har oftest personale udenfor 

• osv.



HVAD HAR JEG LÆRT?

• Hvilke lege der findes – sat op i kategorier

• Hvad de forskellige lege udvikler

• Hvilke kompetencer man udvikler gennem leg

• Hvordan flow og leg hører sammen

• Hvordan man arbejder pædagogisk (målrettet) med leg

• Hvilke personlige og miljømæssige faktorer man med fordel kan skabe for flow



INSPIRATION

• http://sangetilboern.dk/danske-sanglege/

• http://www.rimogremser.dk/sanglege/alle_sanglege.php

• http://vestergaardmotorik.dk/vuggestuekonference---roskilde-kommune

• http://edu.au.dk/aktuelt/aktuelle-temaer/flowogpositivpsykologi/omflow/

• http://www.bupl.dk/paedagogik/leg/om_legens_vaesen_og_betydning?opendocument

http://sangetilboern.dk/danske-sanglege/
http://www.rimogremser.dk/sanglege/alle_sanglege.php
http://vestergaardmotorik.dk/vuggestuekonference---roskilde-kommune
http://edu.au.dk/aktuelt/aktuelle-temaer/flowogpositivpsykologi/omflow/
http://www.bupl.dk/paedagogik/leg/om_legens_vaesen_og_betydning?opendocument


TAK FOR I DAG 
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