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Refleksion 

Målet med denne opgave er studere 

begrebet kritisk tænkning og 

refleksion.  
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Refleksion 
Definition – Reflektion 
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Refleksionsbegrebets kan forstås på 

mindst to måder, både som eftertanke: 

man reflekterer eller tænker over noget og 

som spejling: man spejler sin oplevelse 

eller forståelse af noget i sig selv.  

 
Brugen af refleksion vil medføre reflektionskompetence 

  

Refleksionskompetence (som også kan kaldes læringskompetence) er den 

kompetenceform, der er baseret på selviagttagelse. Selviagttagelse er et 

grundvilkår for et hvilket som helst psykisk og socialt system, som jo 

eksisterer i kraft af sig selv, og som fungerer og udvikler sig på basis af det, 

det allerede ved og mener. Men i et hyperkomplekst samfund, der er 

karakteriseret ved globalisering og accelererende forandringshastighed, er 

evnen til at iagttage sig selv desto vigtigere, fordi henvisning til uforanderlige 

normer ikke er tilstrækkelig til at kunne holde trit med det ydre 

kompleksitetspres fra begivenheder og forandringer, som melder sig globalt. 

Her er det nødvendigt løbende at kunne fortolke og forandre sine egne 

kriterier for iagttagelse, kommunikation og handling. - 

Refleksion 

betyder at 

kaste 

tilbage 



Refleksion 
Refleksion er en forudsætning for at lære 

 

At reflektere over de erfaringer, man har gjort sig, er en forudsætning for kvalificeret læring. Refleksion gør, at de etablerede strukturer bliver 

nedbrudt og derefter rekonstrueret. De læringselementer, man tidligere har tilegnet sig, kan indgå i nye sammenhænge. Personer ændrer og 

tilpasser sig på den måde aktivt i overensstemmelse med påvirkninger fra 
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Kompetancer 

Færdigheder 

Viden 

Kvalifikationsrammen siger: 

For at opnå 

kompetenceniveau, må 

læringen nødvendigvis kobles 

med reflektion 

Tilpasning Aktivitet Erkendelse Læring

Den figurative erkendelse

Den Operative erkendelse

Assimilativ aktivitet

Akkudativ aktivitet

Omgivelser

Individ

Tilpasning Aktivitet Erkendelse Læring

Den figurative erkendelse

Den Operative erkendelse

Assimilativ aktivitet

Akkudativ aktivitet

Omgivelser

Individ

Reflektion Reflektion 

Reflektion Reflektion 



Refleksion 
Definition – Kritisk Reflektion 
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Kritisk refleksion er andet og mere end bare refleksion i almindelighed 

 

Det drejer sig blandt andet om 

 

- At man identificerer udfordrende antagelser 

- At man udfordrer sammenhængens betydning 

- At man prøver at forestille sig og undersøge andre muligheder 

- og at disse forestillinger og undersøgelser fører til en refleksiv skepsis 

 

 

Brookfields definition 

Transformativ læring refererer til den proces, hvor vi 

transformerer de referencerammer, vi tager for givet (vores 

meningsperspektiver, forståelsesvaner, tankeformer). Dette 

for at gøre dem mere omfattende, indsigtsfulde, åbne, 

respekterende og følelsesmæssigt fleksible, så de kan 

genere overbevisninger og meninger, der vil vise sig at være 

mere sande eller berettigede i forhold til at vejlede handlinger 

Kritisk Refleksion vil ifølge 

Brookfields kunne medføre 

transformativ læring 



Refleksion 
Definition – Kritisk Reflektion 
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Hvordan kan de studerende styrke 

refleksion i studiet? 

Hvordan kan du som underviser 

understøtte den 

Arbejde 

med 

portefolio 
Proces 

vejledning 

Opstille 

rammer for 

problembaseret 

læring 

Tværfaglig 

projekt-

arbejde 
Innovation 

Søge mod 

nye 

løsninger 

Fylde 

værktøjskassen 

op 

Bruge 

analyse-

værktøjer 

Gruppe-

arbejde 
Metalæring 

Transformativ 

læring 

Akkomodativ 

læring 
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Hvordan kan de studerende styrke 

refleksion i studiet? 

Metalæring 

Transformativ 

 læring 

Akkomodativ  

læring 

Organisering Metodikker 

Vækstmodellen 

Ledet diskussion 

Dialog modellen 

Mesterlære 

Formidling 

Case 

Gruppearbejde 

Klasseundervisning 

 

 Forelæsning 

Projektform 
Induktiv 

Deduktiv 

Akkomodativ læring 

- kreativitet 

Kumulativ læring 

- kvalifikationer 

Assimilativ læring 

- kompetencer 

Organisering Metodikker 

Vækstmodellen 

Ledet diskussion 

Dialog modellen 

Mesterlære 

Formidling 

Case 

Gruppearbejde 

Klasseundervisning 

 

 Forelæsning 

Projektform 
Induktiv 

Deduktiv 

Metalæring Transformativ 

læring 

Akkomodativ 

læring 

Hvis refleksion er en forudsætning for 

læring – og i særdeleshed en 

kompeks form for læring, så må vi 

som undervisere være bevidste om 

den didaktiske tilgang vi anvender. 

 

 

…. I moderne kreatvitetsteori ses 

modsætningsfyldte og ofte 

kaoslignende situationer som en 

typisk baggrund for kreative 

overskridelser …..at projektarbejde 

kan være en pædagogisk ramme der 

kan rumme sådanne muligheder…. 


