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Forord

Professionshøjskolen UCN uddanner studerende til en lang række erhverv og professioner i et 
stadigt mere foranderligt samfund. Vi ser det som vores vigtigste opgave at uddanne og udvikle de 
mennesker, der nu og i fremtiden skal løse de forskelligartede udfordringer og opgaver, som virk-
somheder og institutioner oplever i deres hverdag. Vores dimittender skal være parate til at deltage 
i og udvikle fremtidens samfund og fremtidens arbejdsmarked. Det kræver en helt særlig tilgang til 
uddannelse, der ikke alene står på et solidt forskningsbaseret vidensgrundlag, men som også er 
præget af den højeste pædagogiske og didaktiske kvalitet. Uddannelsen skal sætte den enkelte i 
stand til at agere professionelt på et solidt grundlag af faglig viden og professionel indsigt.

UCN’s uddannelser baserer sig på Refleksiv Praksislæring (RPL) som en fælles pædagogisk 
forståelse af læring og undervisning. Det er en fælles forståelse, der gør det muligt for den enkel-
te medarbejder at træffe kvalificerede pædagogiske og faglige beslutninger i tilrettelæggelsen af 
undervisning. Det er et udgangspunkt, der giver os alle et fælles sprog for læring og undervisning 
samtidig med, at det rummer mulighed for lokale variationer, der tager højde for de særpræg, særli-
ge opgaver og kompetencer, som kendetegner de enkelte erhverv og professioner. 

Arbejdet med Refleksiv Praksislæring har været en strategisk prioritering i UCN gennem en årræk-
ke. En del af arbejdet med at gøre Refleksiv Praksislæring – og dermed vores uddannelser – endnu 
stærkere, er udarbejdelsen af denne hvidbog, som er UCN’s fundament for den pædagogiske og 
didaktiske tilrettelæggelse af alle vores uddannelser de kommende år. Hvidbogen indeholder en 
nærmere indkredsning af Refleksiv Praksislæring, en beskrivelse af det læringsteoretiske afsæt 
samt seks didaktiske grundprincipper, der fremmer Refleksiv Praksislæring.

God fornøjelse med læsningen - og ikke mindst med arbejdet med at udvikle undervisningen og 
uddannelserne med udgangspunkt i Refleksiv Praksislæring. Det er et arbejde der vil stå øverst 
på UCN’s dagsorden i hele organisationen mange år frem. Jeg ser frem til at følge de mange gode 
udfoldelser af Refleksiv Praksislæring i uddannelserne med det fælles mål at styrke vores dimitten-
ders kompetencer til gavn for Nordjylland og verden. 

Peter Møller Pedersen
Uddannelsesdirektør 
Professionshøjskolen UCN
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Formålet med denne hvidbog er at indkredse og definere Refleksiv Praksislæring (RPL) på et 
grundlæggende og teoribaseret niveau. Dette dokument udgør UCN’s officielle og institutionelle 
grundlag for arbejdet med RPL og henvender sig dermed først og fremmest til UCN’s egne medar-
bejdere, men også til andre praktikere og fagfæller med fokus på erhvervsakademi- og professions-
bacheloruddannelse.

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser udfylder en særlig rolle i det danske uddan-
nelsessystem baseret på kombinationen af teoretisk viden med viden om praksis i de professioner 
og erhverv, som uddannelserne er rettet mod. Således har disse uddannelser til formål at “give 
de uddannede viden om og forståelse af fagområdernes praksis, anvendt teori og metode på et 
niveau, der kvalificerer til selvstændigt at kunne analysere og vurdere problemstillinger” (Uddannel-
ses- og forskningsministeriet, 2017). Praksisnærhed kombineret med teoretisk viden kan dermed 
siges at være erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelsernes eksistensberettigelse i det 
danske uddannelsessystem. 

Formålet med erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelse er at understøtte den stude-
rendes faglige, sociale og personlige udvikling. For det første skal den studerende kvalificeres til at 
udføre et arbejde gennem opnåelse af viden, færdighed og kompetencer. For det andet skal den 
studerende rustes til at indgå i den sociale og kulturelle sammenhæng, som professionen eller er-
hvervet udgør, med bestemte måder at gøre ting på og være på. For det tredje skal den studerende 
lære at tænke og handle selv (Biesta, 2011). Hermed udvikles analytiske evner, så den studerende 
formår at koble teoretisk refleksion med handlinger i praksis samt reflektere og inddrage relevant 
teori og viden. På denne måde kan den studerende begrunde og kvalificere sine handlinger i prak-
sis. 

Fælles for professionshøjskolernes dimittender uanset uddannelse er, at de forventes at indgå i en 
professionel praksis, der er kompleks, og hvor der ikke nødvendigvis er én rigtig løsning på den op-
gave, de står overfor, men til gengæld et krav og en forventning om handling. Et eksempel på dette 
kunne være skolelæreren, der skal undervise i dansk i 2. klasse og i den forbindelse gør sig mange 
overvejelser om, hvordan undervisningsforløbet skal tilrettelægges. Overvejelserne gøres dels på 
en faglig baggrund, der indebærer kendskab til fagets formål og kompetenceområder og på fagdi-
daktiske overvejelser om aktiviteter og strategier, der understøtter elevernes læring. Dertil kommer 
en lang række pædagogiske overvejelser om f.eks. klasseledelse og inklusion. Alle overvejelserne 
forholdes til den konkrete 2. klasses niveau og elevsammensætning; det vil sige til den konkrete 
praksis som undervisningsforløbet skal udspille sig i. En lignende kompleksitet gør sig gældende 
for webudvikleren, der i tværfagligt samarbejde skal forene design og funktionalitet i udviklingen af 
webløsninger, som tager hensyn til brugerens behov, kundens krav og økonomi samt teknologiens 
begrænsninger og muligheder i et komplekst samspil. Den teknologiske udvikling kræver samtidig, 
at webudvikleren selvstændigt skal lære nyt og dermed være med til at udvikle erhvervet. Uanset 
erhverv eller profession er det nødvendigt, at dimittenden evner at vurdere teoretiske og praktiske 
problemstillinger, samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. Det er uddannelsesstedets 
vigtigste opgave at understøtte den studerende i dette.

1 Indledning
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Den klassiske udfordring med teori og praksis
Som de ovennævnte eksempler peger på, er spændingen mellem praktisk kundskab og stigende 
akademisering et grundvilkår for uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier, 
hvilket Staugaard (2009) og Bøje (2012) har peget på. På en og samme tid skal de studerende 
opnå erhvervs- og professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, der er anvendelige i for-
hold til de problemstillinger, professionen eller erhvervet står overfor, og forholde sig kritisk til egen 
praksis på et grundlag af teori – herunder forberede sig på relevant videre uddannelse.

Denne spænding peger ind i forholdet mellem teori og praksis, der er et gennemgående tema 
inden for uddannelsesforskningen – og ikke uden grund: Undersøgelser indikerer, at manglende 
sammenhæng mellem teori og praksis kan være en årsag til frafald på uddannelserne (Jensen & 
Haselmann, 2010). Der knytter sig en række klassiske problemstillinger til teori-praksis-forholdet. 
Bjerre beskriver bl.a. den udfordring, der består i at nedbryde den studerendes intuitive forståelse 
af praksis og i stedet opbygge en mere systematisk, faglig forståelse af feltet (Bjerre, 2016). Bjerre 
henviser endvidere til to-verdensproblematikken beskrevet af Smith & Avetisian (2011), hvor den 
undervisning, den studerende møder, opfattes som en verden fuldstændig adskilt fra den praksis, 
de uddanner sig til. 

En anden central pointe, der bl.a. fremføres af Johansen (2017), er at teori-praksis-forholdet ofte 
reduceres til et spørgsmål om to forskellige læringsarenaer. Således betragtes det der foregår på 
uddannelsesstedet som teori, og det der foregår på arbejdspladsen som praksis. I denne forståelse 
anlægges dermed et funktionelt syn på teori, hvis berettigelse er en umiddelbar anvendelighed i 
arbejdspladsens praksis; dvs. at teorien kan være handlingsanvisende i praksis. Fokus på anven-
delighed genfindes til en vis grad i den klassiske professionsforskning hos f.eks. Abbott (1988), i 
aktuel forskning med fokus på transfer som f.eks. hos Wahlgren og Aarkrog (2012), samt i politiske 
debatter, hvor der f.eks. diskuteres, hvorvidt en sygeplejerske har brug for undervisning i viden-
skabsteori for at kunne lægge et drop (Johansen, 2017). 

Forholdet mellem teori og praksis må dog nødvendigvis nuanceres for til fulde at forstå proble-
matikkerne. For det første er det centralt, at teori-praksis-forholdet ikke, som det netop er gjort i 
denne tekst, kan beskrives i bestemt ental. I stedet må der findes mange forskellige typer af forhold 
mellem teori og praksis. F.eks. præsenterer Carr (1986, 2015) og Jorgensen (2005) typologier, der 
beskriver relationen mellem teori og praksis som heterogen. Ligeledes har Dau & Nielsen (2011), 
Haastrup et al. (2013) og Nielsen (2014) søgt at belyse en sådan heterogen forståelse af relationen 
mellem teori og praksis. I Refleksiv Praksislæring forstås relationen mellem teori og praksis grund-
læggende som dialektisk, dvs. at teori og praksis er forskellige, men gensidigt afhængige.

Refleksiv Praksislæring som grundlæggende afsæt på UCN

Udviklingen af et fælles afsæt for læring og undervisning på UCN blev igangsat i 2013 og navngivet 
Refleksiv Praksislæring i vinteren 2013/14. Motivationen for indledningsvist at udvikle et fælles, 
grundlæggende afsæt for læring og undervisning var at sende et klart signal til studerende, ansatte 
og omverden om, hvad UCN står for som uddannelsessted, samt at sikre at dimittender fra UCN 
er parate til fremtidens arbejdsmarked med relevante faglige, personlige og sociale kompetencer. 
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Denne motivation forbliver uforandret i dag, hvor UCN i arbejdet med Refleksiv Praksislæring træ-
der i de fodspor, der er trådt af undervisere, praksisudøvere, studerende og forskere siden 2013.

UCN udbyder en lang række grund- og efter-/videreuddannelser inden for sundhed, pædagogik, 
business og teknologi på både erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau. Uddannelserne 
spænder vidt, fra elinstallatør til pædagog, fra jordemoder til finansøkonom. I alt udbydes over 30 
vidt forskellige uddannelser, der kvalificerer til vidt forskellige erhverv og professioner. På trods 
af forskellighederne, forenes uddannelserne ved at lade praksis være udgangspunktet for den 
uddannelse og forskning, der praktiseres på UCN. Således er det erhvervenes og professioner-
nes praktiske hverdag, der dikterer mange af de valg, der træffes i tilrettelæggelse og praktisering 
af uddannelse og forskning på UCN. Refleksiv Praksislæring lægger op til, at der arbejdes med 
praksisnære læringsaktiviteter, der kobler praksisviden, teoretisk og forskningsbaseret viden på en 
måde, der klæder studerende på, så de kan være med til at udvikle og kvalificere erhverv og pro-
fessioner i fremtiden. Ved at udvikle og styrke Refleksiv Praksislæring som fælles afsæt for læring i 
UCN, skaber vi værdi - ikke kun for den studerende, men også for medarbejdere, aftagere, samar-
bejdspartnere og UCN som organisation. 

For de studerende bidrager Refleksiv Praksislæring til, at de gennem deres studie på UCN opbyg-
ger viden, færdighed og kompetencer til at agere professionelt i en foranderlig verden. 

For medarbejderen er Refleksiv Praksislæring en fælles forståelse af læring, der forener på tværs 
af funktioner og faglige skel og gør det muligt at træffe kvalificerede, faglige beslutninger i forhold til 
tilrettelæggelse af uddannelse og undervisning.

For aftagere og samarbejdspartnere bidrager Refleksiv Praksislæring til, at UCN sammen med 
professioner og erhverv fortsat arbejder for et Nordjylland i udvikling. 

For UCN er Refleksiv Praksislæring del af en synlig og tydelig profilering, der fremhæver UCN’s 
unikke kvaliteter som uddannelsessted. 
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1 Goodyear (2005) har udtrykt en lignende forståelse af uddannelse og pædagogik.

RPL 
afsæt

RPL grund-
principper

RPL 
metoder

RPL 
teknikker

Afsæt: grundlæggende 
antagelser om erkendelse og 
læring, der ligger til grund for 
Refleksiv Praksislæring

Grundprincipper: didaktiske 
grundsætninger, der skaber 
rammer for Refleksiv Praksislæring

Metoder: grundlæggende og 
sammenhængende didaktiske 
fremgangsmåder, der skaber 
rammer for Refleksiv Praksislæring

Teknikker: konkrete måder at 
tilrettelægge undervisning på 
med henblik på at skabe rammer 
for Refleksiv Praksislæring

Hvidbogens formål og opbygning

Refleksiv Praksislæring kan beskrives ud fra fire sammenhængende parametre: afsæt, grundprin-
cipper, metoder og teknikker.1 Argumentet i denne hvidbog er, at Refleksiv Praksislæring har et klart 
læringsteoretisk afsæt, på baggrund af hvilket der kan udledes seks didaktiske grundprincipper. 
Disse grundprincipper danner udgangspunkt for metoder og undervisningsteknikker, der skaber 
rammerne for Refleksiv Praksislæring. Denne sammenhæng kan illustreres som i Figur 1.  

Figur 1 Sammenhængen mellem afsæt, grundprincipper, metoder og teknikker

Således kan Refleksiv Praksislæring beskrives ud fra disse fire parametre, der spænder fra det 
relativt abstrakte til det meget konkrete. Ved at illustrere det i en figur, der læses fra venstre mod 
højre og dermed starter smallere og breder sig ud, indikeres at der kan være flere metoder og tek-
nikker, der alle er baseret på samme udgangspunkt – det læringsteoretiske afsæt og grundprincip-
perne – men som er fortolket ind i den specifikke uddannelse og type af studerende, man har med 
at gøre. Dette muliggør, at der i arbejdet med Refleksiv Praksislæring kan være lokale variationer 
i undervisningstilrettelæggelsen med baggrund i specifikke behov og særpræg for den enkelte 
uddannelse, fag, lektion og formål. Dermed kan en underviser på ergoterapeutuddannelsen og en 
underviser på markedsføringsøkonomuddannelsen begge arbejde metodisk og konsekvent med 
RPL på forskellige måder, så længe afsættet og grundprincipperne er de samme. For begge er det 
vigtigt, at den undervisningspraksis, de tilrettelægger og gennemfører, er informeret af og forholdt 
til de seks grundprincipper. På denne måde bliver afsæt og grundprincipper et fælles sprog til at 
diskutere og kvalificere variation ud fra.
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2 Når undervisningsbegrebet således forstås bredt, følger det naturligt, at mange forskellige aktører, både interne og eksterne, bidrager 
til at understøtte og facilitere læring og undervisning. 

Denne hvidbogs primære formål er at bidrage til en faglig afklaring og definition af Refleksiv Prak-
sislæring i forhold til læringsteoretisk afsæt og grundprincipper. Dermed belyser denne hvidbog ikke 
metoder og teknikker, hvilket i ovenstående figur er illustreret ved en farveforskel. Når metoder og 
teknikker ikke adresseres i denne hvidbog, skyldes det, at skønt det afsæt og de didaktiske grund-
principper, der ligger til grund for Refleksiv Praksislæring er fælles, er det, som beskrevet ovenfor, 
nødvendigt, at uddannelserne lokalt forholder sig til, hvilke metoder og teknikker, der er passende 
og anvendelige i den konkrete uddannelse og i forhold til det konkrete erhverv eller profession. 

Denne hvidbog forsøger at svare på to centrale spørgsmål:

ÆÆ Hvad er det grundlæggende læringsteoretiske afsæt for Refleksiv Praksislæring?  

ÆÆ Hvilke didaktiske grundprincipper fremmer Refleksiv Praksislæring?  

Disse to spørgsmål indikerer også to centrale måder, hvorpå begrebet Refleksiv Praksislæring 
bruges i daglig tale. For det første, og helt centralt, er Refleksiv Praksislæring en måde at tale om 
læring som fænomen på. I denne sammenhæng er begrebet udtryk for en særlig opfattelse af læ-
reprocesser baseret på læringsteori, der har til hensigt at besvare generelle spørgsmål som ”Hvad 
er læring?” og ”Hvad har betydning for læring?” (Qvortrup & Keiding, 2016). Som begreb for læring 
forholder Refleksiv Praksislæring sig altså ikke til undervisningens formål, form eller indhold. Det 
læringsteoretiske afsæt, der ligger til grund for Refleksiv Praksislæring uddybes i afsnit 2.

For det andet bruges begrebet Refleksiv Praksislæring som samlende begreb for måder at tilrette-
lægge undervisning på – altså som en didaktik, der er særlig for erhvervsakademi- og professions-
bacheloruddannelser. Når ordet ”undervisning” anvendes i denne hvidbog forstås det bredt som 
mange forskellige aktiviteter og ”handlinger, der har til formål at fremme tilegnelse af viden, kunnen, 
indsigt og forståelse” (Winther-Jensen, n.d.). Dermed bliver undervisning et rammebegreb, der 
favner forskellige læringsaktiviteter, herunder teoretisk og klinisk undervisning, praktik, projektarbej-
de, casearbejde, vejledning, facilitering, laboratoriearbejde osv.2 I traditionel forstand beskæftiger 
didaktikken sig med overvejelser forbundet med tilrettelæggelse af undervisning, herunder overve-
jelser om undervisningens indhold, mål, rammer og metoder, som det ses hos f.eks. Hiim & Hippe 
(2007) og Jank og Meyer (2006). I den didaktiske forståelse af Refleksiv Praksislæring definerer 
denne hvidbog således generelle grundprincipper for tilrettelæggelse af undervisningsaktiviteter, 
der sætter en ramme for, hvordan der undervises. Disse grundprincipper er beskrevet i afsnit 3.

Generelt må det bemærkes, at læringsteori og didaktik begge er centrale discipliner inden for ud-
dannelsesvidenskab. Disciplinerne er væsensforskellige, men dog relaterede, eftersom læringsteori 
bidrager med perspektiver på, hvordan mennesker lærer, og didaktik er at skabe rammer for at 
læring kan finde sted, se f.eks. Qvortrup & Wiberg (2013) og Qvortrup & Keiding (2016). Relationen 
mellem læring og undervisningstilrettelæggelse gælder naturligvis også i forhold til Refleksiv Prak-
sislæring; UCN’s professionsdidaktik har som formål at skabe rammer for, at Refleksiv Praksislæ-
ring kan finde sted, og derfor må et grunddokument som denne hvidbog nødvendigvis positionere 
sig både læringsteoretisk og didaktisk. 
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Formålet med dette kapitel er at indkredse et læringsteoretisk afsæt for begrebet Refleksiv Prak-
sislæring.3 Det kan lyde enkelt, men er det på ingen måde. Læringsteori er komplekst og forgrenet 
i forskellige videnskabsområder og videnskabsteoretiske tilgange, der fremhæver og fokuserer på 
forskellige aspekter af læring; fra adfærdsteori over kognitionsteori til sociokulturelle forståelser af 
læring. Hver især bidrager de med teoretiske og generelle antagelser og forestillinger om menne-
skets evne til at lære, der danner grundlag for vores egne subjektive og normative overbevisninger 
om, hvordan læring finder sted, og hvordan vi kan lære andre noget. På sin vis kan en teori beskri-
ves som en lyskegle, der kaster lys på en bestemt del af verden. Det, som lyset falder på, bliver 
tydeligt, mens det, der ligger i periferien er usynligt eller uklart. Således kan ingen teori begribe alt 
– og slet ikke kompleksiteten i læring og læreprocesser. Det følger derfor også, at uanset hvorhen 
lyset rettes i denne indkredsning, vil der være meget, der nødvendigvis må udelades, hvis dette 
afsnit skal bidrage med afklaring og stringens i den teoretiske indkredsning af Refleksiv Praksislæ-
ring.4 

På samme måde som læringsteori generelt er kompleks, er også Refleksiv Praksislæring i sin kon-
struktion kompleks som et sammensat begreb med tre komponenter: refleksiv, praksis og læring. 
Det er fristende at lade en teoretisk afdækning af begrebet tage udgangspunkt i de tre kompo-
nenter hver for sig, men en sådan fremgangsmåde afføder nye spørgsmål. Hvilken betydning har 
det f.eks. at ”praksislæring” i sig selv er et sammensat ord – taler vi om ”praksis” og ”læring” eller 
om ”praksislæring”? Og hvordan skal vi forstå ”praksis”; som modpol til teori, som et sted, som en 
handleform? Grundantagelsen i Refleksiv Praksislæring må dog være, at netop denne konstruktion 
med de tre ord sat i sammenhæng er meningsfuld, når vi taler om erhvervsakademi- og professi-
onsbacheloruddannelse, hvorfor en dekonstruktion forekommer at være imod hensigten. 

Helt grundlæggende og forenklet kan Refleksiv Praksislæring defineres som 

ÆÆ refleksion over/i/med praksis med teoretiske analyser og praktiske synteser. 

Dermed placeres refleksionen som central i læreprocessen som middel til at skabe den kobling 
mellem teori og praksis,5 der så ofte efterspørges og beskrives som en klassisk problemstilling, jf. 
indledningen. En læringsteoretisk forankring af begrebet må derfor nødvendigvis tage udgangs-
punkt i forståelser af læring, der i særlig grad fremhæver og belyser refleksionen, hvilket dermed 
bliver en indikation på, i hvilken retning lyskeglen rettes. 

2  Det læringsteoretiske afsæt for Refleksiv 
Praksislæring

3 Tidligere institutionelle dokumenter om refleksiv praksislæring har været ateoretiske. Til gengæld er refleksiv praksislæring beskrevet 
i en række artikler, der er publiceret i forskellige sammenhænge, og som naturligt danner grundlag for dele af denne hvid-bog, som 
f.eks. (Bjerre, 2016; Kirkegaard, 2016; Knudsen & Haastrup, 2016; Næsby, 2016; Pjengaard, 2016).  

4   Dette må ikke forstås som et argument for teoretisk relativisme, da visse teoretiske traditioner må være mere oplagte end andre, når 
konteksten er videregående uddannelse, specifikt erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

5 Teori og praksis er, som det også er redegjort for i indledningen, et komplekst begrebspar, da især praksis er et flertydigt begreb, der 
f.eks. kan henvise til et sted, en særlig logik og en handling. Derfor tilstræber denne hvidbog så vidt muligt at undgå sam-menstillingen 
af teori og praksis som begrebspar, men taler hellere om det abstrakte og konkrete, om tænkning og handling. 
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Refleksion i læreprocessen

Gyldendals Den Store Danske definerer indledningsvist refleksion som ”overvejelse”, men folder 
begrebet ud ved hjælp af filosoffer som Locke, Hume og Hegel, hvor refleksionsbegrebet overord-
net refererer til en bevidsthed om sig selv (Koch, n.d.). I daglig tale bruges begrebet gerne bredt 
og generelt om det ”at tænke”, uden at det nødvendigvis anføres, hvad der tænkes over, eller 
hvordan man griber refleksionen an. Går man etymologisk til værks, som f.eks. hos Kirkegaard, 
betyder refleksion ”det at vende tilbage ved at bøje af eller krumme” (Kirkegaard, 2016 p. 81). Disse 
betydninger danner et grundlag, når vi i det følgende nærmer os refleksionsbegrebet i en uddannel-
seskontekst.

I uddannelsesmæssig sammenhæng refererer refleksionsbegrebet typisk til en særlig form for 
kritisk tænkning, der er knyttet til handling med det formål, at den enkelte bliver bedre til at handle 
(Wahlgren, Høyrup, Pedersen, & Rattleff, 2002). Professionshøjskolerne har til opgave at uddan-
ne studerende og dimittender, der ikke blot er refleksive, men kritisk refleksive. Når studerende 
anspores til at være kritisk refleksive, indebærer det, at undervisningen – uanset om den foregår på 
uddannelsesstedet eller praktikstedet – fordrer, at de studerende lærer at argumentere for, hvorfor 
særlige valg, den professionelle kan foretage, er bedre end andre. Refleksion i professionsregi 
handler med andre ord om, at studerende lærer at handle på bestemte måder i den professionelle 
praksis og samtidig lærer at kunne argumentere for deres handlingsgrundlag. Således er refleksio-
nen forankret i en social kontekst, hvor den er med til at kvalificere læring og handling, hvilket også 
er en af Schöns centrale pointer(Schon, 1983). 

Schön baserer bl.a. dette på Dewey, der i bogen ”How we think” (1933), på dansk ”Hvordan vi 
tænker” (2009), lancerer antagelsen om refleksion som kritisk tænkning og var en af de første, 
der arbejdede med begrebet refleksivitet6 og systematisk indskrev dette i en uddannelsesmæssig 
kontekst. Også andre teoretikere har beskæftiget sig med refleksion i læreprocesser, f.eks. Dreyfus 
& Dreyfus, Kolb, Mezirow og Schön (Dreyfus & Dreyfus, 1986; Kolb, 1984; Mezirow, 1991; Schon, 
1983). Fælles for dem alle er, at refleksionen i et eller andet omfang er knyttet til handling med 
det formål at kvalificere den. De forskellige teoretikere anlægger dog forskellige fokusser i deres 
fremstillinger. F.eks. er det afgørende i Schöns tanke om refleksion-i-handling, at refleksionen og 
handlingen ikke er tidsmæssigt adskilte, mens Dreyfus & Dreyfus lægger vægt på den lærendes 
forudsætninger i erhvervelsen af kunnen (fra novice til ekspert). Og hvor Kolbs publikationer i høj 
grad fokuserer på den rolle som oplevelse og erfaring spiller i læreprocessen, lægges der hos 
Mezirow vægt på læring som personligt udviklende, hvor grundlæggende antagelser sættes på 
spil. Således spiller refleksionen en central rolle uanset om formålet er at lære noget eller at lære at 
lære.

Denne hvidbog er ikke tænkt som en teoribog, og derfor vil beskrivelsen af de læringsteoretiske 
forankringer af Refleksiv Praksislæring ikke gå i dybden med hver og en af disse og andre relevan-
te teoretikere. I stedet fokuseres på tre centrale begreber, som Refleksiv Praksislæring læner sig 
op ad, og teoretikerne inddrages med henblik på at kvalificere og understøtte beskrivelsen af disse 
begreber. Disse begreber er oplevelse, tænkning og handling, som vil blive udfoldet i det følgende 
afsnit.

6 Der skelnes i dette dokument ikke umiddelbart mellem begreberne refleksivitet og refleksion, da dette ville medføre en længere 
redegørelse. Begge begreber kan bearbejdes f.eks. med afsæt i Grue-Sørensens doktorafhandling, der behandler forskellene på disse 
begreber grundigt (Grue-Sørensen, 1950) samt naturligvis Deweys samt James’ skelnen mellem disse (Dewey, 1933; James, 1904). 



15 / 24

Hvidbog om Refleksiv Praksislæring

Professionshøjskolen UCN

Oplevelse, tænkning og handling 

Refleksiv Praksislæring beskrives her med udgangspunkt i tre begreber – oplevelse, tænkning og 
handling. Oplevelsesbegrebet relateres i denne sammenhæng bredt til både at indeholde oplevelse 
og erfaring, der udspringer fra en given oplevelse.7 Ved at placere oplevelsesbegrebet som et af tre 
centrale begreber for Refleksiv Praksislæring, trækkes bl.a. på begrebsapparatet for erfaringsbase-
ret læring (experiential learning), som det bl.a. kendes fra Kolb (1984). Herigennem understreges 
den centrale rolle, som oplevelse og deraf følgende erfaring spiller i læreprocessen (Kolb, 1984). 
Erfaringsbaseret læring indebærer et direkte møde med de fænomener fra hverdagslivet, læringen 
”drejer sig om”, og erfaring er således ikke begrænset til, men er mere end den rene kognition. Op-
levelser er et bestemt og kompliceret forhold mellem individ og omverden, hvor individ og omver-
den ”gør noget ved hinanden” (Wahlgren et al., 2002 p. 129).

Figur 2 Oplevelse, tænkning og handling 

I den studerendes læreproces kan oplevelser og erfaringer komme fra studielivet, f.eks. den stude-
rende på sygeplejerskeuddannelsen der i praktikken møder en alvorligt syg patient eller den pæ-
dagogstuderende, der oplever samspilsmønstre i daginstitutionen. Det kan også være oplevelser 
fra hverdagslivet, der bliver betydningsfulde for den studerendes læreproces, f.eks. en oplevelse 
som bruger af en serviceydelse, der får betydning for den studerende, der læser til serviceøkonom. 
Oplevelser og erfaringer er ikke begrænset til praktik- eller hverdagsoplevelser, men opstår også på 
uddannelsesstedet, f.eks. i forbindelse med opgaver og projektforløb.  

I Kolbs model for erfaringsbaseret læring er den umiddelbare, konkrete oplevelse basis for observa-
tion og refleksion, på baggrund af hvilken der formes en erfaring og en ”teori” eller nogle abstrakte 
begreber, der igen danner udgangspunkt for en aktiv eksperimentering, der afføder nye konkrete 
oplevelser. Oplevelsen er afgørende i læreprocessen, bl.a. fordi det er dens personlige karakter, 
der giver det abstrakte sammenhæng og mening for den lærende. Fordi studerende er forskellige, 
vil det altid være forskelligt, hvad der bringer den enkelte meningsfuldhed og meningsfyldte ople-

Refleksiv 
Praksislæring

Handling Tænkning

Oplevelse

7 Den store Danske definerer erfaring som ”kundskab og viden, der er erhvervet gennem egen oplevelse; anvendes også om selve den 
psykologiske proces at erhverve kundskab gennem oplevelser. Erfaring rækker ud over den blotte oplevelse ved at være et produkt af 
en tankemæssig (kognitiv) bearbejdning, som den oplevende person har foretaget” (Larsen, n.d). Således kan erfaring siges at være 
en reflekteret oplevelse. På engelsk sammensmelter de to begreber i begrebet Experience
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velser. Derudover bliver oplevelsesbaserede erfaringer et referencegrundlag, der kan deles af flere 
individer i fællesskab, og mod hvilket man kan teste implikationer og gyldighed af tanker og begre-
ber, som deltagerne skaber sammen i læreprocessen (Wahlgren et al., 2002 p. 132). Oplevelsen 
fungerer altså som meningsgivende perspektiv i læreprocessen og situerer individet i en kontekst, 
en omverden. 

Dewey beskriver også oplevelser eller konkrete situationer som afsæt for refleksion, fordi de kan 
indebære en vanskelig eller forvirrende tilstand, hvor personen tvinges til at forholde sig aktivt og 
herved begynder at reflektere (Dewey, 2009). Således fremhæver Dewey relationen mellem ople-
velse og figurens to andre begreber; tænkning og handling. Den refleksive tænkning indrammes 
således af en prærefleksiv situation, der er karakteriseret ved tvivl, tøven og mental uorden, pro-
blemer eller vanskeligheder, om man vil, og en postrefleksiv situation, hvor tvivlen er fjernet, hvor 
der er genskabt mening og situationen opleves som ”klar, sammenhængende, afgjort, harmonisk” 
(Dewey, 2009). Mellem det præ- og det post-refleksive bygger den refleksive tænkning bro gennem 
afsøgning, jagt på og undersøgelse af forhold, som vil kunne bidrage til at mindske tvivlen og afkla-
re situationen, så man bliver i stand til at handle. Dette gøres gennem udforskning eller afprøvning 
som metode til at løse konflikten og skabe mening (Buch & Elkjær, 2015; Elkjær & Wiberg, 2013). I 
læringsteorien betegnes dette med forskellige termer, men det er fælles både hos f.eks. Dewey (der 
primært taler om udforskning) og hos Kolb og Schön (der primært taler om eksperimenter/eksperi-
mentering), at refleksiv tænkning forekommer i forbindelse med konkret handling, herunder bevidst 
afprøvning, hvor tidligere erfaringer og abstrakt viden aktiveres ved at eksperimentere med for-
skellige mulige veje for at skabe mening i situationen alene og sammen med andre. Det er således 
gennem refleksionen, at mennesker bliver bevidste om, hvordan vi skal handle i en given situation. 
Hermed indplaceres oplevelse, tænkning og handling som essentielle begreber i afsættet for, hvilke 
grundprincipper, der skaber rammer for Refleksiv Praksislæring.

Refleksiv Praksislæring baserer sig således på den grundlæggende tanke, at læring, uanset om det 
foregår alene eller sammen med andre, f.eks. gennem legitim, perifer deltagelse i praksisfælles-
skaber (Wenger, 1998), sker i gensidige møder mellem konkrete praktiske erfaringer og abstrakte 
principper, begreber eller teori; en præmis, der kan genfindes hos både Dewey, James og Kolb. Det 
konkrete og det abstrakte eksisterer i et spændingsforhold, der indebærer, at de to på samme tid 
fremstår som udfordrende for hinanden og som gensidigt berigende. Det er således et opgør med 
en dualistisk forståelse af forholdet mellem teori og praksis. I stedet for at se de to som menings-
fuldt adskilte, afspejler denne forståelse grundlæggende en mere dialektisk forståelse hvor handling 
og tænkning, teori (abstrakte principper) og praksis (konkret erfaring) eller individ og omgivelser 
ikke kan betragtes adskilt (Elkjær & Wiberg, 2013). Abstrakte principper (teori) må derfor forstås 
som en anvendelig konstruktion, der hjælper mennesker med at begribe og handle i verden. Det 
abstrakte princips legitimitet vurderes således i forhold til værdien af den effekt, som den skaber i 
kvalificeringen af menneskers handlekraft. Udvalget og inddragelsen af abstrakte teoretiske per-
spektiver har således altid til formål at kaste lys over de erfaringer, der findes i praksis, og opleves 
som meningsfuld, fordi det gør en forskel ved at genskabe mening i situationen (James, 1904). 

På baggrund af det læringsteoretiske afsæt, der tager udgangspunkt i refleksionen, og hvor begre-
berne oplevelse, tænkning og handling er fremhævet, kan der defineres en række didaktiske grund-
principper, der i særlig grad må antages at skabe rammer for Refleksiv Praksislæring på erhvervsa-
kademi- og professionsbacheloruddannelser. Vi vil i det næste kapitel udfolde seks grundprincipper, 
der hver repræsenterer mulighedsrum for Refleksiv Praksislæring, og som er baseret på det skitse-
rede læringsteoretiske afsæt suppleret med mange års solid erfaring med Refleksiv Praksislæring 
i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Grundprincipperne udspringer således fra 
en tværprofessionel forståelse af, hvad der skal til for at skabe Refleksiv Praksislæring og søger at 
beskrive et fælles afsæt, der kan inspirere til oversættelse ind i den enkelte uddannelse.
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Det læringsteoretiske afsæt, som er beskrevet i foregående kapitel, knytter sig naturligt til overvejel-
ser om, hvordan god uddannelse og undervisning med henblik på Refleksiv Praksislæring tilret-
telægges. Med refleksion som centralt begreb, kan særligt tre forhold fremhæves i ikke-prioriteret 
rækkefølge. For det første må fokus lægges på oplevelser og erfaringer som vigtige for refleksion 
og læreprocesser. For det andet, at refleksion sker i relation til en given handling, hvor den stude-
rende får mulighed for at eksperimentere og afprøve implikationerne af den handling. Og for det 
tredje, at den studerendes handlinger sættes i forhold til både omverden og den studerende selv 
gennem refleksiv tænkning. 

På baggrund af dette kan fremhæves seks didaktiske grundprincipper, der antages at skabe gode 
betingelser for Refleksiv Praksislæring, og som dermed kan give begrebet en relaterbarhed og en 
praksisnærhed, der kan bidrage til en tydeligere definition. Disse grundprincipper er retningsvej-
ledende for undervisning og uddannelse på UCN generelt, men nogle må antages at have mere 
relevans for specifikke uddannelser end andre, bl.a. afhængigt af professionen eller erhvervet og 
uddannelsesniveauet. Begrebet undervisning skal, som nævnt tidligere, forstås i en bred forstand 
som rammebegreb for mange forskellige aktiviteter og handlinger, herunder både teoretisk og 
klinisk undervisning, praktik, projektarbejde, casearbejde, vejledning, facilitering, laboratoriearbejde 
osv.  

1. grundprincip: Den studerendes egne oplevelser og erfaringer 
inddrages i undervisningen

Ved at bruge de studerendes egne oplevelser og erfaringer aktivt i undervisningen skabes personlig 
mening i læreprocessen og en tæt kobling til de fænomener fra praksis, som undervisningen har 
fokus på. Et udgangspunkt i oplevelser og erfaringer adskiller sig fra rent teoretiske tankemæssige 
refleksioner og undervisning om konkrete fænomener. I stedet tilrettelægges undervisning, der gi-
ver studerende mulighed for at lære i og af konkrete situationer fra hverdagslivets praksis, som man 
undrer sig over og gerne vil blive klogere på (Hiim & Hippe, 2007). Dette kan karakteriseres som en 
induktiv proces, hvor der bygges videre på tidligere indhentede erfaringer, informationer og data. 
Således vil underviseren i samarbejde med studerende tage udgangspunkt i problemer, data og/
eller eksempler inden for et afgrænset område, som de studerende selv skal være med til at define-
re og undersøge. Herudfra analyseres oplevelser og erfaringer, både med henblik på at formulere 
teoretiske begreber, og for at kvalificere diskussionen og perspektiveringen til lignende problemer 
og fænomener. Styrken ved dette er, at de studerende selv er med til at indtænke teorien, og at den 
ikke formidles løsrevet. Det vil sige, at man når til en konklusion eller en sammenfattende opfattel-
se gennem erfaringsindsamling og -udveksling, eksempler eller observationer. Med udgangspunkt 
i dette grundprincip tilrettelægges undervisningen i et forsøg på at undgå deduktive processer i 
undervisningen, hvor det antages, at den studerende skal have noget grundlæggende viden på 
forhånd, inden den forholdes til konkrete problemstillinger eller afprøves i situationer. 

3  Grundprincipper for undervisning der fremmer 
Refleksiv Praksislæring 
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2. grundprincip: Undervisningen planlægges med passende 
forstyrrelser 
Dette grundprincip tager udgangspunkt i passende forstyrrelser som adgangsgivende til refleksiv 
tænkning. Refleksiv tænkning opstår i forbindelse med meningssammenbrud; gennem forstyrrel-
ser, der kan give anledning til refleksion (Dewey, 2009). Det er i den forbindelse underviserens 
opgave som mere-vidende person at tilrettelægge undervisningen, så den studerende får mulighed 
for at forholde sig refleksivt til et givent stof. Med udgangspunkt i dette grundprincip tilrettelægges 
processer og aktiviteter i undervisningen, der tilvejebringer passende og meningsfulde forstyrrelser 
i læreprocessen, der har til formål at aktivere tænkning og skærpe nysgerrigheden på andre måder 
at tænke eller handle på. Den passende forstyrrelse kan være oplevelser både i og udenfor uddan-
nelseskonteksten – intenderede og ikke-intenderede – og påkalder et behov for aktivering af en vis 
form for handlekompetence og improvisation ud fra den erfaring, den studerende allerede besidder. 
Målet er her at udvikle den studerendes evne til at skabe koblinger i nuet og handle på baggrund af 
dette. 

3. grundprincip: Undervisningen tilrettelægges som udforskning
Udforskning er den proces, hvor der søges at genskabe mening i læringssituationer, der er karak-
teriseret af meningssammenbrud, som beskrevet ovenfor; ikke nødvendigvis ved at tilvejebringe 
klare svar på problemet, men snarere gennem en øget forståelse. Dette indebærer en adressering 
af situationen, aktiviteten eller det præsenterede curriculum fra flere vinkler, herunder indsamling af 
data, afsøgning af forsknings- og udviklingsbaseret viden, evaluering og vurdering, spørgsmål, dis-
kussioner og argumentation, hvorudfra der udledes en hypotese, der kan medvirke til ny forståelse. 
Dette kan karakteriseres som en abduktiv proces. Med udgangspunkt i dette grundprincip tilret-
telægges undervisning, hvor den lærende selv gennem refleksiv tænkning skal fremkomme med 
(kvalificerede) gæt, hypoteser, fortolkninger eller handlemuligheder i forhold til en given problem-
stilling, udfordring eller fælles undren (Laursen, 2017). Underviseren spiller her en afgørende rolle i 
forhold til at kvalificere det legende og eksperimenterende ved abduktive læreprocesser.

4. grundprincip: Undervisningens indhold tager udgangspunkt i det 
gode eksempel

Dette grundprincip tager udgangspunkt i, at en refleksionsproces kræver, at der er noget (en rele-
vant praksis) at reflektere over. I professioner og erhverv, der må karakteriseres som komplekse, 
foranderlige og med en stigende informationsmængde, kan det være svært at afgøre, hvad ’det 
gode og relevante eksempel’ er. Det er dog selvklart, at undervisningens praksiseksempler ikke kan 
være hvad som helst, men at de optimalt set er eksemplariske - måske endda ideelle. Vurderingen 
af, hvad der udgør det gode eksempel tager udgangspunkt i det eksemplariske princip (f.eks. Klafki 
& Nordenbo, 1983; Wagenschein, 1951). Det eksemplariske princip bidrager til både håndtering af 
stofmængden og indlæringen af gode arbejdsvaner i form af problemundersøgende og -udforsken-
de tilgange. Med udgangspunkt i det eksemplariske princip vil der hos den studerende udvikles en 
viden, der er forholdsvis konkret og let at forstå og tilegne sig, og som samtidig fremmer en generel 
forståelse og har en overordnet værdi, der umiddelbart kan overføres til lignende situationer. Det 
gode eksempel skal have gyldighed i lignende situationer og skal indeholde centrale begreber 
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for erhvervet eller professionen, der ved deres blotte betydning stiller krav om, at den studerende 
kan udvikle viden, færdigheder og kompetencer til fremtidens arbejdsmarked. Her aktiveres de 
studerendes tænkning og handling på baggrund af et mere eller mindre konstrueret udsnit af den 
pågældende profession eller erhverv. Formålet er netop at igangsætte en dialog om hvordan man 
tilgår den professionelle tænkning for at kvalificere handlingen i en given kontekst/ud fra en given 
problemstilling. Det bliver således undervisernes opgave at sikre et opdateret videngrundlag og at 
udvælge situationer og eksempler, der rummer mulighed for at udlede noget generelt.

5. grundprincip: Undervisere og studerende samarbejder om 
læreprocesser 

Dette grundprincip tager udgangspunkt i læring som socialt betinget fænomen (eks. Wenger, 1998). 
Centralt for sådanne læringssituationer er samspil og samarbejde, hvor deltagerne er gensidigt 
afhængige af hinanden uanset rolle. Gensidigheden indebærer, at alle deltagere bidrager og er 
aktive. I et samarbejde har alle deltagere lige mulighed for at bidrage, men ikke nødvendigvis på 
samme måde, til faglig eller pædagogisk konceptualisering, beslutningstagning, implementering, 
undersøgelse eller analyse (Cook-Sather, Bovill, & Felten, 2014). Samarbejdet indebærer bl.a., at 
de individuelle oplevelser og erfaringer (jf. grundprincip 1) bringes til fællesskabet, hvor de drøftes 
med henblik på at åbne op for nye fælles fortolkninger og forståelser. Således skal deltagerne i 
læreprocessen fagligt argumentere for deres fortolkninger og forståelser, hvilket er med til at del-
tagerne er opsøgende og undersøgende og dermed til at skabe en progression i læreprocessen. 
Samspillet i læreprocesserne kan foregå mellem underviser og studerende, studerende imellem 
eller med professionsudøvere. Med udgangspunkt i dette grundprincip er undervisere forpligtiget på 
at sikre, at uddannelsen baserer sig på ny viden om centrale tendenser, herunder relevant viden fra 
både forsøgs- og udviklingsarbejder samt forskningsområder inden for det erhverv eller profession, 
uddannelsen retter sig mod, mens de studerende er forpligtede på at deltage aktivt i læreproces-
sen. 

6. grundprincip: Undervisere og studerende skaber rum for dialog 
I Refleksiv Praksislæring ses dialog, feedback og feedforward som broen mellem undervisning og 
læring. Således er både feedback og feedforward grundlag for en faglig dialog mellem underviser 
og studerende. Det er altså noget andet end ’røde streger’ i en skriftlig opgave og vurderinger af, 
om noget er henholdsvis godt eller dårligt. Feedback og feedforward ses som dialoger med de 
studerende om deres arbejde og læreproces, hvor underviser, studerende og medstuderende er 
i målrettet partnerskab om arbejdets kvaliteter og udviklingspotentialer. Den dialogiske proces 
fordrer, at studerende og undervisere tænker sammen gennem sprog (og andre relevante, multi-
modale udtryksformer), for derigennem at kunne stille endnu bedre spørgsmål til emnet. Den fagligt 
funderede dialog mellem studerende og underviser er midlet til at gøre den studerendes tegn på 
læring synlige og er samtidig midlet til at hjælpe underviseren til at vurdere og bedømme den stude-
redes næste udviklingszone, så de sammen kan beslutte næste skridt i læreprocessen. Her er der 
mulighed for at aktivere den studerendes refleksive tænkning om egen læring, identitetsdannelse 
og handlinger fremadrettet. I yderste konsekvens kan man sige, at feedback først er feedback, når 
den lærende har opnået en ny forståelsesramme for emnet (Lukassen, 2018).  
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4 Refleksiv Praksislæring: fra læringsteoretisk 
afsæt til teknikker

Analyse af undervisning 
 → Hvordan arbejder de 
studerende? 
 → Hvordan udnyttes 
rum/behov for 
refleksion?
 → Hvad lærer de 
studerende?
 → Hvordan lærer de 
studerende?

Tilrettelæggelse af 
undervisning

 → Hvordan understøtter 
uddannelsens strukturelle 
rammer refleksion? 
 → Hvordan skabes der 
rum og behov for de 
studerendes refleksion 
over læringsaktiviteterne? 
 → Hvad skal de studerende 
lære? 
 → Hvordan skal de 
studerende deltage i og 
lære af undervisningen?

RPL 
afsæt

RPL grund-
principper

RPL 
metoder

RPL 
teknikker

Denne hvidbog om Refleksiv Praksislæring som pædagogisk og didaktisk referenceramme for 
erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelse går fra et fælles afsæt til en vifte af lokalt de-
finerede pædagogiske og didaktiske metoder og teknikker på uddannelserne og i undervisningen. 

I reviews af anvendte undervisningsmetoder og undervisningskvalitet (Fabrice, 2010; Regmi, 2012) 
fremgår det, at anvendte undervisningsmetoder på videregående uddannelser ofte er en vekselvirk-
ning mellem underviseroplæg (instruktion) og studenteropgaver (facilitering). Underviseroplæggene 
kan være mere eller mindre deltagerinvolverende, og studenteropgaverne i lektionerne kan være 
mere eller mindre styrede og stilladserede, afhængig af hvor langt de studerende er i deres ud-
dannelsesforløb og hvor dybt og bredt de skal ind i emnet. Overvejelser om undervisningsmetode 
indebærer også valg om, hvordan de studerende skal arbejde, dvs. om de arbejder individuelt, i par 
eller i grupper, og om de løser prædefinerede opgaver eller selvdefinerede problemer. I længere 
forløb (mere end ét møde) indeholder overvejelser om undervisningsmetode også tilrettelæggelse 
af tiden mellem lektionerne. Den lokale detailplanlægning af lektionen involverer valg af specifikke 
aktiviteter, der kan benævnes undervisningsteknikker.

Nedenstående figur, der er en udbygning af figur 1, illustrerer, hvordan afsættet og grundprincipper-
ne kan være udgangspunkt for tilrettelæggelse af uddannelse og undervisning; dvs. at lade de seks 
grundprincipper sammen med fagdidaktiske overvejelser og pædagogiske kulturer på uddannelsen 
lede til mere individuelle valg af undervisningsmetoder og teknikker. Modellen viser også, at man 
kan evaluere de undervisningsmetoder og teknikker, man allerede anvender, ud fra deres relation 
til de seks grundprincipper og derigennem deres potentiale til at skabe rum og behov for refleksion 
(fra højre mod venstre). Således kan afsættet og grundprincipperne anvendes til egen refleksion 
over undervisningspraksis, både i forberedelse, under afvikling og i evaluering. Indarbejdningen af 
grundprincipperne i den pædagogiske hverdag på uddannelserne er dermed en proces, hvor man 
kan evaluere de allerede anvendte metoder og teknikker og udvikle nye måder at undervise på.

Figur 3 Tilrettelæggelse og analyse af undervisning
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Den lokale dimension af Refleksiv Praksislæring på uddannelserne i UCN skal formuleres og 
implementeres lokalt, under hensyntagen til den enkelte uddannelses særkende, organisering og 
kultur. Dermed fungerer hvidbogen som en fortolkningsramme for det lokale arbejde med RPL. Med 
denne hvidbog er det ønsket at inspirere til at se på egen undervisningspraksis ud fra et Refleksiv 
Praksislærings-perspektiv, og dermed blive opmærksom på allerede eksisterende refleksiv praksis 
samt udvikle nye metoder og teknikker til at arbejde med læring og refleksivitet i undervisningen. 
Derfor er Refleksiv Praksislæring heller ikke et statisk begreb. Ved at begrebet får liv i uddannelser-
ne vil dets karakter og betydning for uddannelsespraksis stå tydeligere frem samtidig med, at det 
bliver udviklet. Dermed er denne hvidbog udtryk for, hvor Refleksiv Praksislæring som begreb er 
nu. Hvidbogen giver et nødvendigt fælles udgangspunkt og referencegrundlag for det videre arbej-
de med at udvikle og aktivere Refleksiv Praksislæring.
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