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Mål 1: Professionalisera ungdomsarbetare genom att sätta kvalitetsstandarder samt etiska och
professionella koder relaterade till coachningrollen och utveckla högkvalitativa färdigheter och
kompetenser, särskilt i deras arbete med inkludering och mångfald.

Mål 2: Skapa ett utrymme för ungdomsarbetare att dela erfarenheter och kunskaper om att nå ut
till marginaliserade ungdomar.

Mål 3: Skapa en uppsättning intellektuella resultat för att stödja ungdomsarbetare i deras
personliga och professionell utveckling.

Mål 4: Förbättra kapacitetsuppbyggnad, lednings- och samarbetsförmåga inom de tre

Mål 5: Öka organisationernas förmåga att arbeta med ungdomar med färre möjligheter

Mål 6: Förbättra strategier och metoder för att bedriva kvalitativt ungdomsarbete inklusive

PiFbase International är ett 3-årigt strategiskt partnerskap mellan tre ungdomsorganisationer i
Sverige, Rumänien och Finland. Detta långsiktiga samarbete ägde rum mellan mars 2018 och februari
2021.

Vårt huvudmål är att förbättra kvaliteten i ungdomsarbetet genom en innovativ metod som kallas
PiFbase - Pay it Forward Be A Social Entrepreneur.

Vi använder coachning som det centrala verktyget och vi tror starkt på social integration och mångfald.

I det strategiska partnerskapet PiFbase International fokuserar vi på fyra teman:

Professionalisering av ungdomsarbetare
Lärande och reflektion i ungdomsarbete
Social inkludering och mångfald i ungdomsarbete
Kvalitet i ungdomsarbete

I det här strategiska partnerskapet har vi fokuserat på sex delmål. 

organisationerna.
 

genom främjande av socialt entreprenörskap.
 

samarbeten med det lokala samhället och initiera sektorsövergripande samarbete
 

PROJEKTET

INTRODUKTIONINTRODUKTION
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"Erasmus + är EU: s program för att stödja utbildning, ungdom och idrott i Europa. Dess budget på
14,7 miljarder euro kommer att ge möjligheter för över 4 miljoner européer att studera, träna, få
erfarenhet och volontärarbete utomlands. "

Erasmus + har inte bara möjligheter för studenter. Genom att slå samman sju tidigare program ger det
möjligheter för ett stort antal individer och organisationer.

Detaljerad information om dessa möjligheter, inklusive behörighetskriterier, finns i Erasmus+
Programguide. Erasmus + har möjligheter för människor i alla åldrar, som hjälper dem att utvecklas och
dela kunskap och erfarenhet vid institutioner och organisationer i olika länder. Erasmus+ har
möjligheter för ett brett spektrum av organisationer, inklusive universitet, utbildningsleverantörer,
tankesmedjor, forskningsorganisationer och privata företag.

Mer information: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en 

FINANSIÄRER

4

För att föra Erasmus+ så nära deltagarna som möjligt och se till att det fungerar bra i olika länder,
arbetar EU med nationella myndigheter för att hantera programmet.

De nationella byråerna är baserade i programländer och deras roll innebär: att tillhandahålla
information om Erasmus +; välja projekt som ska finansieras; övervaka och utvärdera Erasmus +; stödja
sökande och deltagare; samarbete med andra nationella byråer och EU; främja Erasmus+ dela
framgångshistorier och bästa praxis.

Mer information: https://www.mucf.se/erasmus-plus

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://www.mucf.se/erasmus-plus


1 | INTRODUKTION OCH HUR DENNA MANUAL ANVÄNDS ........................................... 6

3 | VAD ÄR REFLEKTION? .........................................................................................................

4 | VARFÖR ÄR REFLEKTION ANVÄNDBART FÖR LÄRANDE? ...................................

2 | NÅGRA TANKAR OM LÄRANDE  .......................................................................................

5 | NÄR BEHÖVS REFLEKTION? .............................................................................................

6 | HUR FACILITERAS REFLEKTION? ..................................................................................

14

7

17

19

20

7 | NYCKELKONCEPT RELATERADE TILL REFLEKTION .............................................. 26

8 | NÄR  REFLEKTION GÅR RÄTT TILL ................................................................................ 31

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING

9 | NÄR REFLEKTION GÅR FEL .............................................................................................. 32

10 | EN SAMLING AV VERKTYG FÖR REFLEKTION .......................................................... 33

11 | AVSLUTANDE TANKAR OM REFLEKTION ................................................................... 36

12 | RESURSER OCH REFERENSER ...................................................................................... 38



Denna handbok är till för ungdomsledare och är tänkt att vara ett stöd att använda när reflektion

faciliteras med grupper av ungdomar, särskilt i icke-formella och upplevelsebaserade former av lärande.

Verktygen i denna handbok insamlades från existerande databaser och publikationer om reflektion i

icke-formella kontexter och inom Erasmus+ ramverket (YouthPass användes särskilt).

Handboken kommer gå igenom vad reflektion är och hur det hänger samman med lärande, varför

reflektion är viktigt och i vilka kontexter det är särskilt viktigt, när reflektion behövs och, allra viktigast,

hur reflektion faciliteras effektivt. I slutet av handboken hittar du en karta som hjälper dig navigera

bland de verktyg för reflektion som vi samlat in, kategoriserade utefter hur de används, vilken typ av

aktivitet de lämpligen kan användas tillsammans med, storleken på gruppen och vilken tid de tar.

FEEDBACK är en personlig bedömning av någon annans handlingar i relation till hur de påverkar det

egna beteendet, känslorna eller tankarna. Det faktum att du gjorde/sa X i sammanhanget Y fick mig

att känna/tänka/bete mig Z. Det har ett konstruktivt syfte, är avsedd att hjälpa mottagaren att växa

och utvecklas; feedback bör endast erbjudas när mottagaren ber om det eller accepterar att de

behöver feedback på något; det är helt och hållet mottagarens val om hen väljer att ändra något

baserat på feedbacken eller inte. 

UTVÄRDERING avser att fastställa om något nådde en specifik standard eller att jämföra resultatet

mot ett satt mål. I ungdomsarbetet kan det ta formen av (1) formativ bedömning när deltagare/ledare

frågas om lärandeprocessen för att förbättra den; eller så kan det vara (2) summerande att bedöma om

lärandemålen till exempel uppnåtts i slutet av en lärandeupplevelse. 

 

AVSTÄMNING är den uppsättning frågor eller diskussion som följer efter en genomförd aktivitet. I

ungdomsarbete är det viktigt att avsluta lärandeaktiviteter och se till att deltagarna har förstått deras

syfte; och också att alla har fått chansen att uttrycka vilken inverkan den lärandeaktiviteten hade på

dem.

REFLEKTION är inte detsamma som feedback, utvärdering eller avstämning, även om det har några

överlappande aspekter med var och en av dessa. I den här handboken presenterar vi nuvarande

arbetsdefinitioner av reflektion, men vi inbjuder dig att bygga vidare på dem. För att uttrycka det på

ett relativt poetiskt sätt är reflektion en tankeprocess om mötet mellan yttre och inre världar. Inom

ungdomsarbete kan det referera till att bli medveten om inverkan av en lärandeupplevelse på sitt eget

sätt att tänka och agera. Det kan också handla om att upptäcka sitt eget sätt att lära sig och hur nya

lärandeupplevelser förändrar sitt ramverk för tänkande. 

11 INTRODUKTION OCH HURINTRODUKTION OCH HUR
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Ungdomsarbete kan vara en viktig arena där ungdomar kan se sitt egna lärande och sina egna

prestationer - själva målet med ungdomsarbete är att stödja unga i deras utveckling. Det är

ungdomsarbetarens uppgift att stödja ungdomar i denna process. Ungdomsarbete har ett starkt fokus

på lärande genom erfarenheter och använder ofta den erfarenhetsmässiga inlärningsmodellen som ett

sätt att beskriva praktiken anpassad från Kolb (1984). Kolb definierar inlärning som ”den process där

kunskap skapas genom omvandling av erfarenheter”.

Lärande kan vara olika saker som beskrivs i “One 2 One - Supporting Learning Face to face” (2018). Det

kan vara att memorera vissa fakta, ändra beteende på ett visst sätt, samarbeta med andra, bli mer

skicklig i att göra något eller få mer kunskap om ett visst ämne. I ungdomsarbete beskriver vi ofta

lärande med begreppet kompetens som definieras som kunskap, färdigheter och attityder. Detta

framgår av de nyckelkompetenser för livslångt lärande som Europeiska kommissionen betonat. I

samband med ungdomsarbete är ett ofta nämnt sätt att konceptualisera lärande att hänvisa till

insamling av kunskap som erhållits, färdigheter som utvecklats och attityder som förändrats (som i

bilden nedan, hämtad från "One 2 One - Supporting Learning Face to face", 2018).

NÅGRA TANKARNÅGRA TANKAR
OMOM LÄRANDE LÄRANDE22

OLIKA SÄTT ATT TÄNKA PÅ DET
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LÄRANDE KAN VARA..

ÄNDRA BETEENDE 
PÅ ETT VISST SÄTT

MEMORISERA 
VISSA FAKTA

FÅ MER KUNSKAP 
OM ETT 

VISST ÄMNE

BLI MER SKICKLIG 
PÅ ATT GÖRA 

NÅGOT

SAMARBETA 
MED ANDRA

Exempel: En formel
att använda på ett

matteprov

Exempel:
Vägskyltars

betydelse till ett
körkortsprov

Exempel: Att vara artig
på bussen, hur man

bedömer om man ska
ge sin plats till någon

Exempel: Att kunna
bestämma vilket

ämne du ska
koncentrera dig på

nu!

Exempel: Nya fakta om
minibussregler i Europa 

Exempel:
Bakgrundsinformation om
interkulturellt lärande i ett

valt land

Exempel: Att göra en
budget för ett projekt

Exempel: Facilitera ett team

Exempel: Lära känna
varandra bättre i en grupp

Exempel: Få
feedback från andra
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Figure hämtad från One 2 One (2018)



Ledare

Material för
undervisning

Material
för lärande

Deltagare

Utmaning för
undervisningen

Utmaning för
lärandet

Att lära sig
Att ge uttryck för

lärandet

olika
representationer

       eller      vidare lärande
och olika kvalitet på

lärandet

Från en något annorlunda synvinkel, när man talar om grunderna i en lärandeprocess, verkar det finnas

ett behov av att skilja mellan processerna att undervisa och lärande, och motsvarande, materialet som

lärs ut (dvs. ”undervisningsmaterialet”) och materialet som lärs in (dvs. "lärandematerialet"). Genom att

göra detta betonas att det som är avsett att undervisas inte motsvarar det som kommer att läras, och

att tidigare erfarenheter och förväntningar hos deltagarna kommer att fungera som filter för det lärda

materialet (se figuren nedan anpassad från Moons (2004) konceptualisering av lärandeprocessen). Vi

kan se inlärningsprocessen med olika linser: det finns en ”bygga en tegelvägg” -vy där

undervisningsmaterialet ”tas in” av deltagare utan ändringar eller förändringar (förutom det som beror

på minne); och en konstruktivistisk syn på lärande representerad genom ett nätverk av idéer och

känslor som formas genom lärandeprocessen, men som också påverkar inlärningsprocessen (Moon,

2004).

Upprätta en vokabulär för lärande och undervisning

Figur baserad på Moon (2004) 
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FAKTORER SOM PÅVERKAR ATT LÄRA SIG HUR MAN LÄR SIG
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1.Olika sätt att lära sig: det finns en skillnad mellan yt- och djupinlärning, där ytlärande handlar mer om

memorering och att kunna återge bitar av information utan förmågan att göra det på ett annat sätt än

hur man lärde sig; och djupinlärning som är relaterad till ett ökat intresse för inlärningsmaterialet, dess

kopplingar till tidigare kunskaper, deltagare som ifrågasätter argumenten och kritiskt söker efter

idéernas innebörd.

2.Hur kunskap är strukturerad: varje deltagare tänker på sin egen kunskap på ett specifikt, individuellt

sätt som sannolikt kommer att förändras och utvecklas med tiden. Vi kan föreställa oss att de skapar

en slags karta över hur deras kunskap är strukturerad; att vara nyfiken på hur de lär sig (t.ex. vad som

hjälper dem mest och vad som inte är till hjälp för deras inlärningsprocess) hjälper dem att förfina

denna karta och få inblick i hur de bygger sin kunskap.

Genom att uppmärksamma hur deras egen "karta" förändras över tid kan de bli medvetna om att något

som hjälpte dem att lära sig för två år sedan kanske inte fungerar i nuet (till exempel, att få stöd från

någon med var man ska leta efter information om ett ämne kan ha varit avgörande för mig för några år

sedan eftersom jag inte var särskilt säker på hur jag väljer mina källor, men, efter att ha undersökt

många olika ämnen de senaste åren utvecklade jag ett snabbt sätt att granska tillgängliga källor och

välja de mest pålitliga. Jag insåg att min åsikt om kunskap också har förändrats: Jag brukade tro att de

flesta frågorna hade tydliga svar som "väntade" på att bli hittade, medan jag nu är mer benägen att tro

att mina nuvarande frågor kommer att behöva mycket efterforskning innan jag kan förstå vad de

potentiellt aktuella svaren är, snarare än de rätta svaren). 

Genom att utveckla sätt att övervaka och förstå deras egna inlärningsprocesser blir deltagare

medvetna om sitt egna unika sätt att konstruera kunskap och får tillgång till verktyg för att förbättra

sin inlärningsprocess. Inom ungdomsarbetet kan vi till exempel uppmuntra deltagarna att hålla reda på

hur mycket de tycker om att lära sig i olika sammanhang/typer av aktiviteter och hur mycket/vad de

faktiskt lär sig. I slutet av en vecka där de har varit inblandade i flera lärandeaktiviteter kan de se

tillbaka för att förstå vad som är gemensamt i de aktiviteter de haft och hur detta är relaterat till deras

faktiska lärande.

"Utbildning är inte inlärning av fakta utan träning av sinnet att tänka.’’

                         

                                                       — Albert Einstein
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Känslomässig intelligens, särskilt relaterad till deltagarnas förmåga att hantera sig själva och deras

kontext för inlärning. Deltagare som i allmänhet kan styra sina känslor och beteenden och som kan

hantera sina känslor på hälsosamma sätt kommer sannolikt att ta initiativ till sin egen

inlärningsprocess, att engagera sig till ett lärandemål exempelvis, och att anpassa sig till förändrade

inlärningsmiljöer.

Känslor som ämne för inlärning (som den externa upplevelsen av inlärningsprocessen).

Påverkan av känslor på inlärningsprocessen på ett indirekt sätt, vilket ibland underlättar

inlärningsprocessen och andra gånger försämrar den. Känslor kan påverka vad vi lär oss och hur vi

lär oss på implicita sätt, utan att vara en direkt del av inlärningsprocessen.

"Emotionell insikt" där lärande sker i form av förändring snarare än enkel ackumulering av kunskap.

Ibland, som en djupgående förändring som är svår att formulera men som har tydlig inverkan på

deltagarens beteende och sätt att tänka.

3.3.Känslornas roll i inlärningsprocessen:

LÄRA SIG LÄRA

METODER FÖR
LÄRANDE

HUR ELEVER RAMAR
IN KUNSKAP

KÄNSLORNAS 
ROLL

hur detta
anpassar sig

över tiden

självmedvetenhet om
egen konstruktion av

kunskap

användning av verktyg
för att förbättra eget

lärande
ytlig eller djup

strategisk

emotionell intelligens
(självhantering) emotionell insikt

som åtföljer
inlärningsprocessen

känslor som ämne för
lärande

ändra VAD vi
vet

förändra HUR
vi lär oss

"flow"

≅ transformerande
lärande

Dessa faktorer visas i följande bild, baserat på "lära sig lära"-processen som föreslagits av Moon (2004): 



Ett annat sätt för inlärning är strategisk inlärning, där deltagare flexibelt kan växla mellan ytliga och

djupinlärningsmetoder för att uppnå ett mål. Det handlar mindre om nyfikenheten på själva

inlärningsmaterialet, utan mer om att förhålla sig till inlärning på ett sätt som skulle leda till framgång i

en efterföljande bedömning. När man relaterar detta till känslor verkar det som om djupinlärning ger

deltagarna en känsla av förtroende för sin kunskap och tillfredsställelse för att ha ”aha” -ögonblick när

saker som ursprungligen var förvirrande började ge mening. Å andra sidan, är ytligt lärande förknippat

med ångest och osäkerhet om att prestera i en potentiell bedömning.
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UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE

Förmedlas inte
och lärs inte ut

Reflektion är
vanligtvis inblandat

Det finns vanligtvis
en "aktiv" del i

inlärningen

Det finns vanligtvis
någon mekanism

för feedback
närvarande

Det finns vanligtvis en AVSIKT
att lära sig (som skiljer

upplevelsebaserat lärande från
informellt, vardagligt lärande)

UPPLEVELSEBASERAT
LÄRANDE

Inlärningsmaterialet
är vanligtvis direkt
upplevelsebaserat

Ses ofta som en bra
form för lärande

När deltagare ser lärandets struktur som en mur som ska byggas av rätt eller fel tegelstenar är lärandet

kvalitativt annorlunda än när de ser kunskap som konstruerad. I det senare fallet är det mer troligt att

de ifrågasätter materialet och engagerar sig i det på olika sätt, som också gör att deras ramverk för

inlärning kan justeras. I ungdomsarbete är målet att följa ungdomars lärande med inställningen att vi 

 hjälper dem att lära sig hur man lär sig. Detta genom att under inlärningsprocessen stanna upp för att

uppmärksamma hur lärandet sker. 
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Exempel: Lärande "escape rooms" och "aha"-upplevelser

När vi tar exemplet med djupinlärning och "aha"-upplevelser är den metoden som dyker upp i

mitt huvud att använda lärande "escape rooms". För de som inte känner till konceptet är

huvudidén att deltagarna måste lösa en serie pussel för att upptäcka några lärande

meddelanden. Bara processen av att koppla ihop olika delar av information för att ta reda på en

lösning är mycket givande (med rätt svårighetsgrad, naturligtvis), vilket gör att deltagaren

upplever en intensiv känsla vid tidpunkten för upptäckandet som vi strategiskt placerar i slutet

av ett pussel. Genom att inkludera sådana typer av känslor i inlärningsupplevelsen får

deltagarna en känsla av att äga processen och känna sig självsäkra i sin utforskning. Efter att ha

löst ett lärande "escape room"  följer vi upp med en utökad reflektion, som syftar till att förankra

inlärningen, genom att arbeta bakåt genom vad som hände under pussellösningsfasen. Vi

utvecklar de lärande meddelandena och uppmuntrar diskussioner kring ämnet, vilket hjälper

deltagarna att komma från en ytinlärning om ämnet till en djupinlärning som de kan fortsätta

utforska efter att ha löst det lärande "escape room":et.  
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Att ha en uppfattning om kunskap somAtt ha en uppfattning om kunskap som

konstruerad gör inte livet enklare, det gör detkonstruerad gör inte livet enklare, det gör det

faktiskt mer komplicerat eftersom det innebär attfaktiskt mer komplicerat eftersom det innebär att

allt går att ifrågasätta, och det resulterar i att detallt går att ifrågasätta, och det resulterar i att det

finns det fler områden med obekväm kognitivfinns det fler områden med obekväm kognitiv

disharmoni att hantera.disharmoni att hantera.

JENNIFER MOON



 Reflektion finns någonstans i utrymmet för lärande: den följer antingen inlärning eller är

obligatorisk för att lärande ska ske. Det finns olika sätt att titta på reflektion. I "sunt förnuft-sättet"

använder vi reflektion som en speciell typ av mental bearbetning eller tänkande, som antingen

syftar till att uppnå ett specifikt syfte eller helt enkelt för att vara reflekterande när det specifika

slutresultatet inte nödvändigtvis är känt från början. Inom denna ram för tänkande tillämpas

reflektion bäst när problemet/processen inte har rätt eller fel riktningar och ytterligare

bearbetning och fördjupning av förståelse behövs. I en mer akademisk bemärkelse är det mer

sannolikt att reflektion har ett specifikt innehåll att reflektera över och en specifik uppsättning mål

relaterade till inlärning, att vidta åtgärder eller förtydliga en process. Det är värt att nämna att det

sätt på vilket reflektion inramas, särskilt om det ses som en process som måste ha ett visst resultat

eller som en process i sig, påverkar dess faktiska resultat (Moon, 2004).

 En annorlunda syn på reflektion skiljer den från att bara tänka, i den meningen att tänkande är en

ganska rationell process medan reflektion är en mer holistisk process där tänkande, känslor,

värderingar och intuitioner är lika viktiga för processen. Vidare är det viktigt att skilja mellan de

två, för när reflektion och tänkande betraktas som en och samma minskar reflektionens effektivitet

för lärande (t.ex. genom att reduceras till rationellt "lösa ett problem" eller "bli bättre") . Reflektion

innebär att man gräver djupare i sina upplevelser, knyter samman med redan befintliga idéer och

får insikter. Resultaten av den reflekterande processen är relaterade till att bli mer medveten om

ens kunskap, men också ens relation till sig själv och/eller omvärlden ("Holding the Space", 2016).

 Det är också intressant att se på hur ungdomar uppfattar reflektion. I en forskningsstudie av Paul

Kloostermann hänvisades den reflekterande processen till  att använda olika uttryck, som att "se

tillbaka", "sitta tillsammans och prata om dagen", "att behöva tänka tillsammans om hur saker

gick". Dessa kan ge viss inblick i hur reflekterande ögonblick ses som värdefulla av ungdomar och

under vilka omständigheter.

1.

2.

3.

VAD ÄR REFLEKTION?VAD ÄR REFLEKTION?33
DEFINITIONER ATT ARBETA PÅ OCH MED
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"Tid och reflektion förändrar synen lite i taget tills vi

förstår. ''                        

                      — Paul Cezanne



REFLEKTION I UNGDOMSARBETE
Genom den upplevelsebaserade inlärningsmetoden i ungdomsarbete finner vi att inlärningsprocessen

förbättras genom att hålla i reflektion efter aktiviteter. Efter att vi skapat ett säkert utrymme för

deltagarna att prova och experimentera med sina idéer individuellt eller i grupper, vidtar de åtgärder

och återvänder till detta säkra sammanhang för att dela med sig av sina erfarenheter av framgång eller

misslyckande. En viktig del av processen är reflektion (eller reflekterande tänkande) som styrs av

specifika frågor (t.ex. Vad gick bra? Vad gick inte som planerat? Vad upptäckte du i processen? Hur

kände du dig? Vad kommer du att göra annorlunda nästa gång? Vad vet du fortfarande inte? Vad tar

du med dig från upplevelsen?) och uppmuntrar deltagarna att tänka tillbaka på sin upplevelse och

erbjuder ett avslut på inlärningsprocessen och en ny och tydlig grund för nästa försök.

Forskningen är inte tydlig när det gäller de universella fördelarna med reflektion i inlärningsprocessen;

men litteraturen inom ämnet drar slutsatsen att när reflektion används som en inlärningsstrategi kan

reflektion ge deltagarna chansen att faktiskt koppla ihop sin befintliga kunskap med ny information,

och att erkänna den affektiva sidan av inlärningsprocessen (Mann et al., 2009 ). Det är precis så som

reflektion används i ungdomsarbetet: som en guidad process, med fokus på att skapa kopplingar

mellan den befintliga grunden och den nya information som förvärvats genom inlärningen. Vi anser

också att det är viktigt för deltagarna att förstå luckorna i deras kunskaper så att de kan hantera dessa

- att ha en reflektion i slutet av en aktivitet/inlärningsprocess ger faktiskt utrymme att fastställa de

gränser inom vilka deltagaren arbetar, var de behöver pressas och var de kan behöva söka hjälp.

VAD ÄR EFFEKTIV REFLEKTION? 

Inom ramen för icke-formellt lärande måste en effektiv reflekterande process inkludera deltagarens

personliga upplevelse på ett holistiskt sätt, med hänsyn till både den interna kontexten (känslomässiga

reaktioner, tankar, slutsatser, fysiska reaktioner) och den yttre kontexten (miljö, gruppen och andras

beteenden) (One 2 One - Supporting Learning Face to face, 2018).
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"Det är språket för reflektion som fördjupar vår kunskap om vilka vi är i

förhållande till andra i en grupp av deltagare."
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Lärande, kunskap
och förståelse

Någon form av handling

Oväntade resultat (t.ex. bilder, idéer som
kan vara lösningar på dilemman eller ses

som kreativ aktivitet)

RESULTAT AV REFLEKTION (Baserat på Moon, 2004)

En process med
kritisk granskning

Personlig och fortlöpande
professionell utveckling

Reflektion över
inlärningsprocessen eller

personlig funktion
(metakognition)

Byggandet av teori från
observationer i praktiska

situationer

Att fatta beslut / lösa osäkerhet, lösa
problem, frigörelse och handlingskraft

Förtydligande och
erkännande av att det

finns behov av ytterligare
reflektion
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Känsla
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VARFÖR ÄR REFLEKTIONVARFÖR ÄR REFLEKTION
ANVÄNDBART FÖRANVÄNDBART FÖR
LÄRANDE?LÄRANDE?  

44
Generellt sett uppmuntrar reflektion deltagarna att ta ansvar för sitt eget lärande och det ger dem

möjlighet att dela med sig av sina prestationer, strider och till och med stunder av förvirring. Det

uppmuntrar dem också att fokusera på sina personliga styrkor och svagheter. På så sätt blir deltagarna

medvetna om de färdigheter de har utvecklat och de som kräver lite mer förfining. Detta uppmuntrar

dem att bli mer investerade i sina inlärningsmöjligheter, de mål de arbetar mot och aktiviteter de

genomför i strävan efter att komma dit. Deltagarna kan sedan börja styra sitt eget lärande.

Som noterats i ”One 2 One - Supporting Learning Face to face” (2018), tillåter reflektion oss att knyta

an med vårt förflutna och vår framtid. Det ökar vår självmedvetenhet, förmåga att analysera våra

erfarenheter och göra förändringar baserat på analyser av våra misstag, och vår vilja att fortsätta göra

det som har visat sig vara framgångsrikt. Det främjar också sociala interaktioner. Den reflekterande

processen kan delas inom en grupp deltagare. De kan interagera med varandra, debattera och

diskutera delar av det lärande innehållet de antingen tyckte om eller inte tyckte om, tyckte det var

användbart eller tyckte kunde ha förbättrats. När deltagarna försvarar sina åsikter inför jämnåriga

kamrater uppmuntras deltagarna att ge mer användbar feedback genom att tänka på hur

inlärningsdesignen verkligen kan gynna deras övergripande lärande. I sin tur gynnar detta ledaren av

inlärningsupplevelsen genom att ha information att ta med sig till nästa liknande inlärningsupplevelse

som de faciliterar.
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För att kommunicera
ditt lärande till andra

VARFÖR
REFLEKTERA

ÖVER
LÄRANDE?

För att vara
medveten om

ditt lärande

För att
registrera vad

du lärde dig

För att förstå
hur du lär dig

För att hjälpa dig att
planera ditt lärande

vidare

För att ytterligare
utveckla din

självmedvetenhet
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Figur anpassad från Valued by you, valued by others (2019))



Figuren "Varför reflektera över lärande" (anpassad från "Valued by you, valued by others", 2019) listar

några anledningar till varför reflektion är viktigt för inlärningsprocessen. Genom att integrera dessa

med Moons (2004) syn på vikten av reflektion kan det sammanfattas att reflektion ger eleverna: tid,

ägande och ett användbart metakognitivt ramverk. Tid eftersom det ger utrymme att ta ett steg

tillbaka och förstå sin egen inlärningsprocess, och det betonar också vikten av att förstå hur lärande

sker. Äganderätt till inlärningsprocessen eftersom eleverna måste ta ansvar för att förstå hur de lär sig,

vad som de har lärt sig och vad vägen framåt är; de går ut ur en passiv roll när lärande ses som något

som "levereras" till dem, eftersom lärande blir något de behöver utforska själva. Slutligen, när de

engagerar sig i reflektion, utvecklar eleverna sin metakognition relaterad till inlärningsprocessen, vilket

innebär att de blir medvetna om vad som är till hjälp för sitt eget lärande och vad som inte är

hjälpsamt, vad de gillar och vad de tycker är svårt, också vad som är "bra men svårt" och vad som är

"dåligt för det är omotiverande svårt". Detta utforskande ger dem medvetenhet inte bara om vad de

vet och vad som ännu inte är känt, utan också hur deras inlärningsprocess ser ut och hur de kan

använda denna information i framtiden.
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Platon hävdade berömt att Sokrates sa att det oreflekterande livet inte är

värt att leva. Mindre känt är kanske att William James påpekade att även

om detta var helt sant, så var det också sant att det icke-levda livet inte var

värt att reflektera över.
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"Det är språket för reflektion som fördjupar vår kunskap om vilka vi är i

förhållande till andra i en grupp av deltagare."



NÄR BEHÖVS REFLEKTION?NÄR BEHÖVS REFLEKTION?55

Ostrukturerade, "röriga" situationer, eller situationer i "verkliga livet";

Uppgifter som utmanar eleverna att integrera nytt lärande i tidigare lärande;

Uppgifter som kräver samlandet av tankar;

Uppgifter som kräver utvärdering.

Relaterat till det sammanhang i vilket reflektion är lämpligt nämns det i "Holding the space" (2016) dess

användbarhet för situationer då det lärande innehållet inte är alltför planerat av ledaren, inte är linjärt

och tänkt som en logisk sekvens av händelser, utan snarare när läromaterialet kommer i små, lösa

element som kräver att deltagaren (och ledaren) ska förstå dem på ett holistiskt sätt. Reflektion blir

extremt användbar när deltagarna får äga processen och hitta den röda tråden som knyter ihop alla

element som de stött på i inlärningsprocessen. De framförde tanken att reflektion bör faciliteras när

det finns något att reflektera över, snarare än att tvinga den in efter varje upplevelse som ibland

kanske inte innehåller något tillräckligt starkt för att kräva reflektion.

Kännetecken för uppgifter som uppmuntrar till reflektion (Moon, 2004):

Icke-formella aktiviteter, som är kärnan i ungdomsarbete, ger vanligtvis intressant material att

reflektera över. Till exempel är det ofta så att vi använder teambuilding-aktiviteter för att uppmuntra

en ny grupp att upptäcka den befintliga dynamiken och gruppens rörelse mot ett "lärande-team". För

att ta ett mycket specifikt exempel för illustrativa ändamål kan en grupp introduceras till en 

 "minfältutmaning" där de behöver komma på en strategi på en begränsad tid, och sedan, utan att tala,

måste de passera genom ett "minfält" en efter en tills alla når den andra sidan. Endast en väg är korrekt

och denna vet endast ledaren i början. Reglerna och den tilldelade tiden kan variera för att passa

gruppens storlek och förmågor, men huvudidén är att gruppen måste utmanas och att uppgiften inte

blir för svår. Varje grupp kommer att ha sina egna sätt att lösa utmaningen och vissa individer i

gruppen kommer att vara mer involverade än andra, och individerna kommer att hjälpa till på olika sätt.

Oavsett om de löser utmaningen eller inte, möjliggör denna typ av aktivitet utrymme för reflektion:

även om det kan finnas bättre strategier att testa (t.ex. att välja en ledare, turas om att tala när man

gör strategin etc), finns det inget enda sätt att lösa uppgiften som en grupp. Varje deltagare, oavsett

sin roll i att lösa (eller inte lösa) utmaningen, kommer att ha något att reflektera över genom att

relatera sina tidigare erfarenheter av att arbeta i en grupp med deras prestationer i denna utmaning

och denna grupp.
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HUR FACILITERASHUR FACILITERAS
REFLEKTION?REFLEKTION?  66

1. Börja avstämningen med frågor om hur deltagarna känner sig och ge utrymme för att uttrycka

känslor:

Shokkin Group Internationals handbok för ungdomsledare (utvecklad i KA1 "Lead it like you mean it",

2019) erbjuder några riktlinjer för att strukturera avstämning (men var medveten om skillnaden mellan

avstämning och reflektioner som nämnts i början av denna handbok) efter en icke-formell aktivitet

med följande steg:

Hur mår du?

Hur nöjd är du med aktiviteten?

Vilka känslor har du efter aktiviteten?

2. Gå vidare till fakta och processer relaterade till aktiviteten:

Hur gick aktiviteten?

Vilka olika delar kan du identifiera?

Hur bestämde du dig för din strategi?

Vad gav försöken dig?

3. Fortsätt med en mer kritisk analys av hur saker gick:

Vad skulle du ändra om du fick börja om från början?

Hur skulle du ändra ditt eget beteende?

Hur kan vi göra processen bättre?

Hur kan vi uppnå ett bättre resultat?

4. Den sista delen av avstämningen bör handla om att koppla ihop lärandet inom aktiviteten med det

bredare sammanhanget:

Vilka situationer från det verkliga livet kan du koppla den här aktiviteten till?

Vilka slutsatser kan du ta med dig från denna aktivitet?

Vad skulle vi vilja lämna bakom dig från denna aktivitet?

GENERELLT RAMVERK
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 att presentera vad det är, att ge exempel och att förklara hur och varför vi gör det;

 för att stödja fördjupandet av reflekterande processer med deltagare.

När det gäller att sätta igång den reflekterande processen så nämns det i "Holding the space" (2016)

att de vanliga frågorna som >hur har du utfört uppgiften och vad har du lärt dig?<, >vad gick

bra/dåligt?<, >vad kan du göra annorlunda och bättre?< fungerar inte för att trigga igång äkta

reflektion, för "avståndet mellan fråga och svar är för kort" (uttrycks det så vackert). Dessa frågor

fokuserar på att rationalisera deltagarens upplevelse; tänkande är en del av reflektion men det måste

blandas med den personliga betydelsen av upplevelsen för deltagarna, med deras känslor, värderingar

och intuitioner, för att möjliggöra djup personlig inlärning. Katalysatorn är oftare något utöver de

frågor som ställs eller de teoretiska modellerna som används av ledaren; "Det är något annat, något

som triggar deltagarna personligen, något oväntat, kraftfullt, kanske paradoxalt och/eller utmanande."

Moon (2004) uttryckte enkelt att reflektion kan introduceras i två steg:

1.

2.

INTRODUCERA REFLEKTION

HUR KAN DU SKAPA EN REFLEKTERANDE ATMOSFÄR?

I "Holding the space" (2016) listas några förslag på hur man skapar en reflekterande atmosfär inom en

grupp deltagare. Vi har lagt till några stödjande frågor  vid varje förslag som du kan tänka på.

1. Påminna deltagarna om ansvaret de har för sin egen inlärningsprocess, särskilt för att göra det

meningsfullt för dem själva.

F: Kan du komma på en snabb aktivitet att introducera i början av en inlärningsupplevelse som

skulle uppmuntra deltagarna att sätta sina egna mål för lärande och ta ansvar för sin egen

inlärningsprocess?

21

2. Skapa och upprätthålla en relation baserad på förtroende, öppenhet, empati, öppenhet, dialog och

feedback mellan ledaren och gruppen deltagare.

F: Enligt din erfarenhet, vilka sorts beteenden kan förstöra det öppna förhållandet mellan en

ledare och en grupp deltagare?

3. Engagera deltagarna i att tillsammans skapa den reflekterande processen.

F: Kan du tänka dig ett sätt att uppmuntra deltagarna att ställa varandra intressanta frågor under

en gruppreflektion utan att direkt be dem om det?

4. Sätta igång den inneboende motivationen för inlärning och reflektion, men överlämna detta i

deltagarnas "händer" efter det ("den styrande paradoxen för en inneboende inlärningsprocess").

F: När kände du dig senast riktigt stolt över din grupp deltagare för att ha tagit ansvar för deras

egna inlärningsprocess? Kommer du ihåg vad som bidrog till det?
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8. Att ha i åtanke att reflektion ska vara frivillig: deltagarna kan bjudas in till det reflekterande rummet,

men de kan inte tvingas till reflektion.

F: Vad ger dig en indikation på att din grupp deltagare är redo/inte redo att delta i en

reflekterande process? Titta på energin i gruppen (är de tysta/högljudda/pratar i små grupper

efter en aktivitet), på hur de rör sig, deras ansiktsuttryck och vad de säger.

 

9. Att ha i åtanke den holistiska karaktären av reflektion som har funktionen att fördjupa och bredda

deltagarnas interna och/eller externa horisonter.

F: Vad kan ge dig en hint om att deltagarna är för fokuserade på fakta och vad som hände i det

yttre rummet under en inlärningsupplevelse? Vad han ge en hint om att de är för fokuserade på

den interna delen och ignorerar den externa delen av inlärningsupplevelsen?

Alla dessa måste ägas av ledaren, kreativt anpassade till det sammanhang de verkar i, liksom till den

egna personligheten och individuella preferenser. 

Slutligen ger de lekfullhet till den reflekterande processen som en komponent som skulle "färga"

principerna ovan. ”När de njuter av att vara i inlärningsprocessen hjälper det deltagarna att anpassa sig

till deras inneboende nöje för att lära sig. Lärande kommer inte längre bara att förknippas med allvar.

De gillar helt enkelt bara att vara där. ” (Holding the space, 2016)

En viktig idé de spenderar tid på att skriva om är ledarens närvaro för att skapa en reflekterande

atmosfär bland deltagarna. Det reflekterande utrymmet bör skapas tillsammans av ledaren och

deltagarna, och det sätt som ledaren visar genuin inre beredskap kommer att speglas av gruppen. ”Det

handlar inte bara om att ha lämpliga kunskaper, färdigheter och attityder för att underlätta

reflektionsprocessen (även om de är mycket välbehövliga förstås), det handlar också om att få kontakt

med dina deltagare på ett reflexivt sätt för att höja deras inre beredskap att reflektera. "(Holding the

space, 2016)
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5. Främja reflektionsmässig uppmärksamhet i gruppen, så att de också uppmärksammar den pågående

reflekterande processen i gruppen.

F: Kan du tänka på ett kreativt sätt att rama in inlärningsupplevelsen med korta ögonblick där man

blir medveten om vad som händer här och nu?

6. Att vara tålmodig i icke-vetandet och hålla en långsam takt som möjliggör en organisk utveckling av

den reflekterande processen. 

F: När var det senast som du inte visste vad du skulle svara eller hur du skulle reagera i en situation

när du arbetade med ungdomar? Vilka känslor var kopplade till det? Hur hanterade du

situationen? Vad gjorde dig bekväm/inte bekväm med att inte veta?

 

7. Gradvis fördjupning av de vägledande frågorna för reflektion.

F: När du håller i reflektion, vad är en bra första fråga för en grupp/vid en individuell träff? Vilken

är din favoritfråga att lämna deltagarna med (dvs. den sista frågan, som inte nödvändigtvis 

 behöver besvaras)?

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com



Det finns några modeller för reflektion som kan vara användbara i dina aktiviteter och på din

arbetsplats när du arbetar med ungdomar och låter dem reflektera över deras lärande. Gibbs och

Driscolls metoder är mer kända men ERA-modellen är också en bra, enkel modell som kan användas

och anpassas. Det du kommer upptäcka när du reflekterar och testar modellerna är att de som

fungerar väl för andra kanske inte fungerar för dig. Vissa människor tycker att reflektera högt i grupp

fungerar bra för dem medan det för andra är en väldigt privat sak. Du kan också vara välorganiserad

och skriva ner dina reflektioner, eller så kan du göra det väldigt enkelt och när du kan. Det är bäst att

reflektera regelbundet eftersom det hjälper dig bilda en god vana och du kommer att kunna bygga på

det du lär dig. Det enklaste sättet att komma igång med reflektion är att ställa dig själv några av

följande frågor om den upplevelse du vill reflektera över. Tänk på hur du kan dokumentera dessa så att

du kommer ihåg svaren i framtiden.

BEFINTLIGA TEORETISKA MODELLER
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Vad gick bra?

Vad var enkelt?

Varför kände jagsom jag gjorde?

Vad lärde jag
mig? Vad gick dåligt?

Vad behöver jag
lära mig mer om?

Jag undrar vad
som skulle hända

om ...

Hur kan jag

förbättras i

framtiden?

Vad var
svårt?
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"Utan reflektion går vi blindt på vägen.’’

                

         — Margaret J. Wheatley



Vad?

Vad då?

Vad nu?

Driscolls "Vad-modell"
En annan enkel modell utvecklades av Driscoll i mitten av 1990-talet. Driscoll baserade sin modell på de

"3 Vad:en" på de viktigaste frågorna som Terry Borton ställde på 1970-talet:

Kolbs Erfarenhetscykel för lärande
Enligt modellen "Lewinian Experiential Learning Model" beskriver Kolb (1984) att effektiv, målstyrd

inlärning ska följa 4-stegscykeln med betoning på att följa upp handling med reflektion och

utvärdering.
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Konkret
upplevelse

Aktivt
experimenterande

Reflekterande
observation

Abstrakt
konceptualisering

Vad då? Vad nu?Vad?
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Beskrivning - Känslor - Utvärdering - Analys - Slutsatser - Handlingsplan

Gibbs Reflektionscykel 

Den slutliga modellen bygger på de andra tre modellerna och lägger till fler steg. Det är en av

de mer komplexa reflektionsmodellerna, men det kan vara så att du finner det lugnande att

ha flera steg i processen för att vägleda dig. Gibbs reflektionscykel innehåller sex steg:
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Beskrivning

Känslor

Utvärdering

Analys

Slutsatser

Handlingsplan
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ERA cykeln
ERA cykeln (Jasper, 2013) är en av de enklaste modellerna för reflektion och innehåller endast tre steg::

Upplevelse - Reflektion - Handling

Upplevelse

Handling Reflektion



Reflektionsdjup är en viktig aspekt att diskutera och alltid ha i åtanke. Forskning visade att ytlig

reflektion inte nödvändigtvis är kopplad till effektivt lärande (Moon, 2004). I förhållande till

uppfattningar om kunskap är djup reflektion endast möjlig när deltagarna tänker att kunskap är

konstruerad, men när kunskap ses som en väg av rätt eller fel har djup reflektion ingen grund att bygga

på (Moon, 2004 ).

Djup reflektion innebär att deltagarna arbetar med inramning och formulering av sina lärande

upplevelser samtidigt som de är flexibla och öppna för hela processen. Det involverar ofta "förfining" i

elevernas sätt att konceptualisera kunskap och en tendens att se kunskap som konstruerad. Djup

reflektion är också relaterad till förmågan att känna igen, hantera och använda sig av känslor kopplade

till inlärningsprocessen (Moon, 2004). Figuren nedan visar indikatorer för reflektionsdjupet, som

utvecklats av Moon (2004).

NYCKELKONCEPTNYCKELKONCEPT
RELATERADE TILLRELATERADE TILL
REFLEKTIONREFLEKTION

REFLEKTIONSDJUP

77
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Aktivt lyssnande
Tålamod

Reflektionsdjup Reflexiv närvaro
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av en ledare

Reflektionsdjup

Deltagarens
avsikter med
inlärningen

Förmågan att
känna igen och

hantera relevans

Förfining av
deltagarens

uppfattning om
kunskap

Deltagarens förmåga
att effektivt rama in

känslomässiga
faktorer

Deltagarens
inramning av den

approach de har till
lärande

Deltagarens
förståelse av

känslors inverkan på
lärandet



När frågorna i en diskussion fördjupas betonas det i "Holding the space" (2016) att det är viktigt att väl

känna till inlärningskontexten och den värld där det reflekterande rummet ska utvidga gränser men

också att vara noggrann med att hitta en balans mellan att fokusera deltagarnas uppmärksamhet på

det "objektiva utsidan" respektive det "subjektiva inuti". Frågor för reflektion bör uppmuntra till en

konversation mellan "jaget" och världen, utan att överge någon av dessa två: det bör inte bara handla

om de inre upplevelserna och känslorna och inte bara om omvärlden - som gör reflektionen mer

faktabaserad och för mycket av en rationell process. Vidare skriver de om hur valet av frågor som styr

reflektion, även om den allmänna inriktningen för reflektion är känd, också bör vara en spontan process:

ledaren bör verkligen lyssna på elevernas svar samt reaktioner på frågorna och ta det därifrån. På det

här sättet, samtidigt som de vägleder deltagarna att utforska konversationen mellan deras interna

tillstånd och världen, bör ledaren också vara uppmärksam på kampen som äger rum mellan ledarens

förutbestämda mall för frågorna och spontaniteten i själva ögonblicket.

I "Holding the space" finns några riktlinjer som kan användas för att fördjupa den reflekterande

processen:

Variera karaktären och fokuset på de ledande frågorna: exempelvis riktad till det "subjektiva

inuti" kontra det "objektiva utanför", anpassning/tröstande kontra konfronterande, korta eller

långa frågor, frågor till en individ vs frågor till hela gruppen. Växla mellan öppna och stängda

frågor.

 

Lita på deltagarna genom att låta dem ta över ledningen från dig någon gång och låta dem

skapa och/eller välja relevanta frågor till sig själva.

 

Tänk på att retoriska frågor inte är inbjudande frågor, utan mer som redan besvarade frågor (av

dig!). De är inte explorativa och kanske inte nödvändigtvis främjar ett öppet reflekterande

utrymme. Använd dem med försiktighet.

 

Anpassa dina vägledande frågor till vad din grupp pratar om och till deras reflekterande

kompetens.

 

Skapa den reflekterande processen tillsammans med dina deltagare. Uppskatta tystnaden efter

att ha ställt en fråga så att de kan få tid att bearbeta och tänka. Lägg till innehåll i deras svar

från olika synvinklar.
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AKTIVT LYSSNANDE

Din uppmärksamhet delas mellan dig själv och den andra

personen. Du kan höra vad den andra personen säger, men du

tänker också på vad du ska säga, därför måste du också

fokusera på dina egna tankar då och då för att kunna svara

ordentligt.

Som lyssnare är du fokuserad på talaren och gör mer

ansträngningar för att lyssna och bearbeta deras information

(genom att ställa frågor och följa deras intonation) än att tala 

 själv. Du tar inte bara hänsyn till verbal utan också icke-verbal

information. När du till exempel lyssnar aktivt kommer du att

märka att din samtalspartner kan försöka undvika

ögonkontakt med dig, och du skulle uppfatta detta som viktig

information som överförs genom talarens kroppsspråk.

Som lyssnare kopplar du vad du hör och ser till din insikt och

tidigare erfarenhet och inkluderar detta i din reaktion. Du är

helt fokuserad på och känner dig empatisk med den andra

personen, snarare än att bara stå bredvid dem.

JAG-DU
ORIENTERING

"Jag" orienterad

"Du" orienterad

Kosmetisk lyssning "Låtsas" att lyssna: ditt beteende visar att du lyssnar (nickar

med huvudet, bekräftar genom att säga "ja", "det är så

intressant"), men i verkligheten är dina tankar någon

annanstans.

Konversationslyssnande

Aktivt lyssnande

Djupt lyssnande

TYP AV LYSSNANDE BESKRIVNING

TÅLAMOD
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En annan viktig idé som uttrycks i "Holding the space" är relaterad till att låta mer än logiskt tänkande

existera när man leder reflektion, genom att gå bort från rätt/fel och raka svar. Att vara uppmärksam

på franska är ”attendre” vilket också betyder ”väntar”; en reflekterande atmosfär gör det bekvämt för

deltagarna att stanna kvar i "icke-vetandet" och vänta på att deras insikter kommer.

Några riktlinjer för att uppmuntra reflekterande uppmärksamhet är:

1. Skapa en lämplig miljö (fysisk och psykologisk) för att sakta ner. Använd tystnad till din fördel.

2. Utmana dina elever och acceptera inte enkla, önskvärda svar. Vänta tills de riktiga, djupa

idéerna kommer fram. Det kan ta tid.

3. Bli bekväm med att inte känna dig själv. Uppför dig som en deltagare själv (naturligtvis med ett

annat mål än dina deltagare har).

4. Uppskatta stunder när dina deltagare inte har svaret och inte är säkra på saker de uttrycker.

5. Förbli öppen. Håll dig inte till dina initiala tankar om hur reflektionen kommer att gå.

Figur från "Holding the space" (2016) 



Några frågor som du kan reflektera över:

1. Förtroende: Vad betyder det för dig att lita på din grupp deltagare? Hur visar du detta för dem

genom specifika beteenden?

2. Öppenhet: Hur behåller du din icke-fördömande attityd gentemot dina deltagare när deras åsikter

inte stämmer överens med dina åsikter? Kan du tänka på en situation då detta var särskilt svårt?

3. Empati: Är det lättare för dig att engagera dig i kognitiv empati (förstå på ett ganska rationellt sätt

hur och varför deltagare kan känna som de gör) eller affektiv empati (faktiskt känna andras känslor

utan att känner den utlösande orsaken)? Kan du tänka på specifika situationer när du deltagit i den ena,

den andra eller båda?

4. Transparens: I vilken utsträckning är du bekväm med att inse att du inte heller vet något om en sak

när du är med dina deltagare? Kan du tänka på situationer när att vara transparent om att inte känna

sig själv kan vara till nytta/skada för inlärningsprocessen?

5. Nyfikenhet: Vilka specifika observerbara beteenden kan visa dina deltagare att du verkligen är

intresserad och nyfiken av att utforska deras idéer? Kan du gro nyfikenhet för dig själv så att du tillåter

dig att vara öppen och fånga saker som kan hända i inlärningsprocessen som du inte förväntade dig

eller planerade?

6. Uppmärksamhet: Vad kan du säga till dig själv under ledandet av reflektion för att förankra dig själv i

nuet och rikta din uppmärksamhet på vad som faktiskt händer med dina deltagare, vad de pratar om,

riktningen av dialogen och balansen mellan det inre och yttre?

29

REFLEXIV NÄRVARO FRÅN EN LEDARE

Reflexiv
närvaro

från en ledare

Förtroende

Öppenhet

Empati

Nyfikenhet

Transparens

Uppmärksamhet
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När någon verkligen är intresserad av ochNär någon verkligen är intresserad av och

börjar utforska dina idéer, dina frågor, dinabörjar utforska dina idéer, dina frågor, dina

planer eller dina problem, ökar dinplaner eller dina problem, ökar din

öppenhet och vilja att visa dig själv.öppenhet och vilja att visa dig själv.

  

JEF CLEMENTJEF CLEMENT



NÄR REFLEKTIONNÄR REFLEKTION
GÅRGÅR RÄTT TILL RÄTT TILL88

I "Holding the space" (2016) listades några indikatorer som kan hjälpa dig se om deltagare verkligen

deltar i en reflekterande process av hög kvalitet:

 

1. Att vara närvarande
Uttrycker egna reflektioner i samband med den egna upplevelsen, att vara i kontakt med känslor och

tankar, att lyssna noga och överväga.

2. Att inte veta
Kan vara obehagligt, ibland smärtsamt, men en viktig del av djup reflektion.  

3. Att kunna beskriva känslor
Deltagaren kan i detalj beskriva vad hon tycker, känner, upplever.   

4. Att utforska från olika vinklar
Deltagaren försöker förstå andras uppfattningar.

5. Att knyta samman
Handlar om den inre och yttre verkligheten, lärdomar från ett specifikt sammanhang utvidgades till

andra sammanhang, idéer kom till med hjälp av tidigare kunskap.     

6. Att resonera
Att bli medveten om varför personer uppfattar saker som de gör.      

7. Deltagarna tar äganderätt och ansvar för inlärningsprocessen.
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"Det är språket för reflektion som fördjupar vår kunskap om vem vi är i

förhållande till andra i en grupp av deltagare."
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Även om det ofta antas så, verkar det som om deltagare ofta inte vet hur de ska reflektera. Moon

(2004) uttrycker det lite annorlunda och säger att alla kan reflektera, men vissa deltagare kan bättre än

andra använda reflektion effektivt för att optimera sina inlärningsprocesser. Det är därför som ledarens

roll är avgörande för att skapa en 'reflekterande atmosfär', vilket leder till reflektion där fokus inte är

enbart på inlärningsmaterialet utan också på den bredare interna och externa miljön och de

förändringar och reaktioner som inträffar under inlärningen, vilket framhävs i "Holding the space"

(2016).

1. FÖRUTSÄTTER ATT ALLA VET HUR DE SKA REFLEKTERA

2. NÄR REFLEKTION PÅTVINGAS

I "Holding the space" (2016) skrivs det att reflektion inte är effektiv när den uppfattas som påtvingad.

Reflektion måste uppfattas som en användbar process från deltagarnas sida. Allt som ledaren kan göra

är att skapa rätt atmosfär där deltagarna kan hitta sina egna vägar till reflektion. I boken kallas det

”styrparadoxen för inlärningsprocesserna: när ledaren behöver styra deltagaren till den punkt där

deltagaren styr sig själv.” Ledarens nyckelroll är att få deltagarna till den punkt där de tar över ägandet

över sin egen reflekterande process och har en inre motivation för det. I "Holding the space" hävdar de

att det är viktigt att hitta balansen mellan att kontrollera och inte kontrollera denna process för att

höja deltagarnas beredskap för att engagera sig i den reflekterande processen.

En annan viktig komponent för att skapa en reflekterande atmosfär är förhållandet mellan ledaren och

deltagarna. Så länge denna är hierarkisk går det inte att hålla i äkta reflektion. De bör istället ta lika

hierarkiska roller relaterade till inlärningsprocessen; naturligtvis är ledaren mer i vägledande position,

men genom att kliva i deltagarens skor kan de underlätta det reflekterande samtalet.

3. HIERARKISK "LEDARE-DELTAGARE"-RELATION

NÄR REFLEKTIONNÄR REFLEKTION
GÅR FELGÅR FEL99
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EN SAMLING AV EN SAMLING AV VERKTYGVERKTYG
FÖR REFLEKTIONFÖR REFLEKTION  1010

Efter att ha lärt oss något kommer det sätt vi använder det lärandet på att påverka vad som stannar

hos oss och vår vilja samt beredskap att engagera sig i vidare lärande inom samma ämne. Att använda

sig av lärandet är en process i sig och det kan ofta leda till något som kallas sekundärt lärande där vi lär

oss av processen att representera vad lärandet har varit för oss (Moon, 2004). Efter en

inlärningsaktivitet skett och denna följs av reflektion finns det ett behov av att matcha reflektionens

"atmosfär" med atmosfären som fanns i själva aktiviteten. Därför är det önskvärt att kunna välja mellan

olika reflektionsverktyg.

VARIATION FÖDER KVALITÉ, KANSKE

VÅR INVENTERING AV REFLEKTIONSVERKTYG FÖR UNGDOMSARBETE
Det finns flera värdefulla reflektionsverktyg som skapats i olika europeiska projekt som vi har samlat i

en mapp. Där hittar du också de fullständiga publikationerna av de resurser som använts för samlingen

av verktyg som vi sammanställt:
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Följande tabell separerar olika reflektionsverktyg utifrån några olika kategorier/detaljer. Det är detaljer 

 som du kanske vill ta hänsyn till när du planerar för reflektion. Se till att du väljer ett reflektionsverktyg

som är lämpligt för den eller de aktiviteter du genomför och för dina deltagare.
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Ta mig dit

https://drive.google.com/drive/folders/1_TAR0lX159QwX5yuk3zJ4e-k3MWIQ9bn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_TAR0lX159QwX5yuk3zJ4e-k3MWIQ9bn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_TAR0lX159QwX5yuk3zJ4e-k3MWIQ9bn?usp=sharing
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AVSLUTANDE TANKARAVSLUTANDE TANKAR
OM REFLEKTIONOM REFLEKTION  1111

En reflekterande atmosfär måste vårdas under hela aktiviteten; från början introducera deltagarna till

nyttan av reflektion för lärande. Var kreativ och gör det utan att nämna ordet ”reflektion” och led med

gott exempel.

REFLEKTION BÖRJAR REDAN INNAN AKTIVITETEN STARTAT

UTSIDAN REFLEKTERAR INSIDAN

Som ledare är det lättare att frammana en reflekterande attityd i din grupp med deltagare när du visar

samma reflekterande attityd och närmar dig aktiviteten som om du själv var en deltagare (naturligtvis,

kommer troligtvis ledaren lära sig andra saker än deltagarna).

VERKTYG ÄR VIKTIGA
Spendera lite tid på att välja rätt reflektionsverktyg. Tänk på vilken typ av aktivitet det är, dess

”reflekterande potential”, dess längd, den tid du har att reflektera och hur din grupp är. Anpassa

reflektionsdelen utifrån aktiviteten och dina deltagare.

UNDERSKATTA INTE KRAFTEN AV FRÅGOR
Ha några bra förberedda frågor och alternera mellan öppna och stängda frågor. Var uppmärksam på

ordningen av frågor: låt känslorna strömma ut först (om det behövs), gå sedan till fakta, sedan till

inlärning och dess koppling till andra sammanhang.

ÖVERSKATTA INTE KRAFTEN AV FRÅGOR
Ha några förberedda, men var också redo att lämna din struktur och följ med gruppen. Ibland

överensstämmer dina lärandemål inte med vad deltagarna fick med sig från läromaterialet, men det

betyder inte att det inte fanns något lärande. Förbli nyfiken och öppen för vad som faktiskt hände

under aktiviteten.

LYSSNA
Håll utrymmet genom din närvaro. Det finns förmodligen inget mer värdefullt än att faktiskt vara där

100% med en icke-fördömande attityd och inga antaganden om vad som hände i aktiviteten.
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Överanvänd inte reflektion: det är okej att inte gräva djupt i varje enskild aktivitet. Håll reflekterande

ögonblick för tillfällen då de faktiskt kan vara värdefulla för att fånga förändringar och utveckling, när

deltagarna är ”redo” och tidpunkten är rätt. Gör detta samtidigt som du uppmärksammar individuella

skillnader: en aktivitet kan medföra en förändring hos vissa deltagare men inte hos alla, så ge utrymme

för individuell reflektion när du känner att det kan vara användbart, men tvinga nödvändigtvis inte

deltagarna till gruppreflektion efter varje aktivitet.

KVALITET ÖVER KVANTITET

GÅ DJUPT ELLER GÅ HEM
När du faciliterar reflektion, gå in i det helt och inslut dig i det okända havet med din grupp deltagare.

Du vet att du är där du borde vara när du går vilse, när du inte vet hur det går, när svaren inte kommer

så lätt för dina deltagare, när de tvingas tänka efter. Du vet de tysta ögonblicken efter en fråga som

vanligen inte är uppskattade? Nu måste du bli bekväm med dem, för bra reflektion innebär att du

måste tänka på vad som förändrats i dig själv, och för att ta itu med det måste du vara tålmodig när du

lyssnar. Dessutom har det visat sig att reflektion inte nödvändigtvis är användbar för lärande om den

inte når en djupnivå.
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"Livet kan bara förstås bakåt, men måste levas framåt."

—  Soren Kierkegaard
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RESURSERRESURSER
OCHOCH REFERENSER REFERENSER1212

Shokkin Group International Doodling Diary:
https://drive.google.com/file/d/14-DAIt2j3QjKmxhLbg2kXq6oxWABY3lm/view

Shokkin Group International Mood Cards:
https://drive.google.com/file/d/1ZIbykoOWqsV5bQRaEDXL-UotBf7UvNso/view?

fbclid=IwAR3T5tVlNF9a7x38sDJ9SbHxcLvEkbUYjCEjpSetSxFHmkDMnsycwISJL74

Blob tree tool
https://www.blobtree.com

 

 
 

Kėžaitė - Jakniūnienė, Monika and Taylor Mark E. One2One - Supporting Learning Face-to-face (2018).
SALTO Training & Cooperation Resource Centre.

Kolb. A. David (1984) Experiential Learning - Experience as the source of Learning and Development.
Prentice-Hall, Inc, New Jersey.

Silva, Anita, Markovic, Darko and Kloosterman Paul. Handbook “Valued by you, valued by others”-
Improving the visibility of competences in Youthpass. SALTO Training & Cooperation Resource Centre.

Moon, J. (1999). Reflection in Learning and Professional Development. London: Kogan Page.

Moon, J. A. (2004). A handbook of reflective and experiential learning: Theory and practice. Psychology
Press.

 
Jasper, M. (2013). Beginning Reflective Practice. Andover: Cengage Learning.

 
Borton, T. (1970). Reach, Touch and Teach. London: Hutchinson.Driscoll, J. (ed.) (2007) Practicing
Clinical Supervision: A Reflective Approach for Healthcare Professionals. Edinburgh: Elsevier. 

In-Learning: Reflection tools for supporting individual learning paths of adults:
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/book.pdf

Holding the space: Facilitating reflection and inner readiness for learning (Jakube et al., 2016) 

Shokkin Group International Leader’s support manual:
https://drive.google.com/file/d/1KZBRJz8Gh01NfRirXnGcBEgvZsJkqnFm/view
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LÄNKAR TILL RESURSER

REFERENSER
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