
Refleksionskæden   
	  
Inspireret af Ulla Thøgersen, Reinhard Stelter og Johan Borghäll har vi formuleret en guide 

til en ’Refleksionskæde’ – en fænomenologisk refleksionsmetode. 

Gennem den guider vi til at sætte ord og begreb på oplevelser. For at kunne begribe det, 

kroppen allerede har grebet. Så vi kan tale – fagligt – sammen om det, vi oplever 

(oplevede fænomener) i dans og bevægelseskommunikation i ’udstrakt arm’. 

Så vi kan analysere, udveksle og reflektere med hinanden på et kognitivt og/eller et 

eksistentielt begrebsligt plan.  

 

Refleksionskæden	  som	  model	  
	  
	  

 
 

 
 
 

En	  specifik	  situa5on,	  
kroppen	  griber	  

Oplevelsen	  udtrykt	  
umiddelbart	  i	  ord	  

En	  ny	  og	  reflekteret	  
forståelse/erkendelse	  

af	  oplevelsen	  

Første refleksionsposition: 
selvfortællingen skrevet i nutid, 
1.person ental (jeg-form) 
 
 
Anden refleksionsposition: 
Undersøgelse af oplevelsen – træde 
et skridt til siden – ved at dele 
oplevelsen med en anden person 

 
 
Tredje refleksionsposition: 
Refleksion ved hjælp af kognitive 
og/eller eksistentielle begreber. 
Et 3. persons perspektiv, der kan 
generalisere fortællingen. 
	  



	  

1.	  refleksionsposition	  
	  

 
 

Vi kalder denne fortælling for en ’selvfortælling’ for at pointere, at fortællingen omhandler 

og beskriver den selvoplevede situation. Den studerende giver sin oplevelse en første 

stemme.  

 

2.	  refleksionsposition	  

 

Sæt	  dig	  ned	  med	  dig	  selv	  -‐	  luk	  øjnene,	  tænk	  tilbage	  på	  det	  vi	  lige	  har	  lavet.	  Fokusér	  på	  én	  

bestemt	  situation	  eller	  hændelse.	  Måske	  har	  den	  gjort	  særligt	  indtryk	  på	  dig…..	  nærm	  dig	  

oplevelsen	  så	  nøjagtigt	  du	  kan,	  hvad	  sker	  der,	  hvordan	  og	  hvor	  er	  du?	  

	  

Nedskriv	  din	  oplevelse	  i	  nutid	  og	  i	  1.	  person	  ental	  (jeg-‐form).	  Beskriv	  de	  sansninger,	  

følelser,	  tanker	  og	  handlinger,	  der	  er	  i	  situationen.	  Fortællingen	  kan	  godt	  være	  

springende.	  

Del	  din	  udvalgte	  oplevelse	  med	  en	  anden	  person.	  	  
Se	  spørgende	  og	  undrende	  på	  fortællingen,	  med	  nye	  øjne.	  Hvad	  står	  der	  egentlig?	  Hvad	  er	  der	  
på	  spil?	  Er	  der	  mere	  end	  det,	  der	  umiddelbart	  er	  skrevet	  ned?	  	  
	  

� Var	  der	  flere	  sansninger?	  Hvor	  skete	  det	  henne	  i	  rummet?	  Hvor	  var	  du	  i	  rummet?	  Hvor	  
var	  den	  anden	  i	  forhold	  til	  dig?	  Var	  der	  flere	  mennesker	  involveret?	  Var	  der	  flere	  
følelser?	  Hvor	  mærkedes	  det	  i	  kroppen?	  Hvordan	  opfattede	  du	  den	  anden?	  Skete	  der	  
nogen	  forandringer	  i	  situationen?	  Var	  der	  flere	  handleimpulser?	  Var	  der	  flere	  
tanker/overvejelser?	  Handlinger?	  	  
	  

� Var	  der	  noget	  i	  situationen,	  som	  havde	  særlig	  indflydelse	  på	  dine	  afgørelser,	  på	  det,	  
der	  skete,	  på	  det,	  der	  blev	  sagt/gjort?	  Var	  der	  dilemmaer?	  

	  
� Er	  der	  noget	  særligt,	  der	  falder	  dig	  i	  øjnene?	  

	  



Den studerende går nu i dialog med sin egen fortælling/sig selv, med hjælp fra sin 

medstuderende. Hun får her hjælp til at træde udenfor – ved siden af sin egen fortælling. 

Situationen, hun ønsker at se nærmere på, gøres mere eksplicit, og der viser sig at være 

mere i situationen end først beskrevet. Hun føjer nu dette mere/nye til sin fortælling…  

 

 

3.	  refleksionsposition	  
	  

 

På dette tidspunkt i processen indtager den studerende nu en mere distanceret, 

fagspecifik (kognitiv) refleksionsposition, den tredje stemme, hvor hun med egne udvalgte 

faglige begreber (fx kontakt, at føre/følge og animere, relation og deltageformer, musik- og 

bevægelsesanalyse, komposition) kan spejle og analysere situationen i fortællingen: 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Annli	  Falk	  og	  Else	  Najbjerg	  

Hvilke	  begreber	  kan	  du	  se?	  Hvad	  handler	  det	  om?	  Noget	  fagligt	  –	  noget	  eksistentielt?	  

Brug	  nogle	  af	  de	  begreber	  vi	  har	  arbejdet	  med	  i	  forløbet	  –	  og	  i	  uddannelsen	  i	  det	  hele	  

taget.	  

Dette	  led	  giver	  dig	  mulighed	  for	  at	  tale	  om	  fænomenet	  i	  ’udstrakt	  arm’,	  uden	  at	  sætte	  

dig	  selv	  og	  din	  helt	  personlige	  oplevelse	  i	  spil.	  Fra	  denne	  position	  kan	  du	  analysere,	  

udveksle	  og	  reflektere	  med	  kollegaer,	  medstuderende	  og	  undervisere	  på	  et	  fagligt	  og	  

personligt	  meta-‐plan.	  


