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Refleksionsskema  

Sådan bruger I  
refleksions skemaet
Refleksionsskemaet bruges på teammøder, i samtale 
med sparringsmakkeren eller på personalemøder, af-
hængigt af hvordan dagtilbuddet har valgt at strukture-
re og organisere arbejdet med refleksionsrum.

Man kan fx samle de reflekterende samtaler til teammø-
det hver 14. dag eller organisere mindre refleksionsrum 
i løbet af dagen. Det afgørende er, at der afsættes tid og 
mulighed for refleksion. 

Selve samtalen:

1. Den der har udført aktionen starter med at fortælle. 

2. Undervejs stiller sparringspartneren/erne spørgsmål. 
Fx Hvad gjorde du i dialogen? Sparringspartneren 
forholder sig lyttende imellem spørgsmålene.

3. Samtidig med, at den der har udført aktionen fortæl-
ler, noterer sparringspartneren ned i refleksionsske-
maet (ikke nødvendigvis detaljeret, men læseligt og 
gerne i stikordsform).

4. Når spørgsmålene er stillet, inddrages alle deltageres 
erfaringer, vurderinger og spørgsmål i samtalen.

5. På baggrund af den fælles samtale overvejes nye 
tiltag og aktioner og det besluttes, hvem der skal stå 
for hvad. 

6. Som afslutning overvejes, hvad man har fået øje på 
der var væsentligt. 

Det skal I være særligt  
opmærksomme på
•  Det er vigtigt ikke at give gode råd eller afbryde, når 

der fortælles om aktionen. Vær opmærksom og lytten-
de.

•  Det kan kvalificere refleksionen og samtalen, hvis det 
ikke er ens teammakker, der giver sparring. Grunden 
er, at ens teammakker ofte er indforstået og ser de 
samme ting som en selv.

•  Organiser og planlæg refleksionstid, ellers opstår den 
sjældent. 

Udviklet og afprøvet i Assens Kommune

Refleksionsskemaet støtter pædagogisk personale i at målrette den samtale og 

refleksion, der finder sted efter en observation.

Forskning viser, at erfaringer fra målrettede iagttagelser fra praksis, sammen med 
refleksionsspørgsmål, er med til at kvalificere dialogen og afklare hvad det observe-
rede betyder for forståelsen og for fremtidig handling (Se Inspirationskatalog om in-
kluderende og stimulerende læringsmiljøer på www.emu.dk/omraade/dagtilbud.)

Refleksionsskemaet er udviklet til brug i aktionslæringsforløb. Formålet er at under-
søge og få øje på, hvad der bidrager til at samtalen udvikler sig fra at være monolo-
gisk og informerende til at være nysgerrig, undersøgende, dialogisk og vejledende. 
Men også at undersøge og udvikle hvordan man kommer i samtale med forældre, der 
ikke selv henvender sig eller har svært ved at udtrykke sig, fx på grund af sproglige 
barrierer.

Spørgsmålene i skemaet er rettet mod den eller dem der har udført aktionen, 
hvorefter sparringsmakkeren, teamet, lederen eller andre kolleger indgår i en fælles 
reflekterende samtale.

Redskabet, du læser om her, er 

udviklet i et samarbejde mellem 

Assens Kommune, fagpersoner og 

konsulenter som en del af forsk-

nings- udviklingsprojektet ”Styrket 

fokus på børns læring i dagtilbud”.  

Det er Under visningsministeriet, 

der står bag projektet i samarbejde 

med Børne- og Socialministeriet. 

Projektet har til formål at styrke 

dagtilbuddenes arbejde med kvali-

tet i den pædagogiske praksis.



Refleksionsskema

Refleksionsspørgsmål

1. Hvilken aktion har I sat i gang med hvilket formål?

2. Hvad gjorde du i dialogen? Hvad gjorde forældrene/barnet?

3. Hvad gjorde dig i stand til at gøre, som du gjorde?

4. Hvad er udbyttet for forældre/barn/dig selv?

5. Hvordan kan du skabe flere situationer, hvor du kan indgå i dialog med forældrene om barnets læring?

6. Hvordan tænker I det fortsatte arbejde - evt. i form af nye aktioner/tiltag?

Navn:        Dato:
Deltagere ved refleksionen:   
Egen dialog:          Observation:          Evt. kollegas navn: 
Hvordan blev der observeret – logbog, video, andet?
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