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Nøglebegreb: Inklusion. (Baseret på dansk praksis)  

Refleksion er ens egen didaktiske overvejelser af de indtryk og oplevelser, der fremkommer, når man 
tænker over det man vil gøre eller har gjort i undervisnings- og læringssammenhænge. Ifølge 
Stenhouse er refleksion et sæt værktøjer, hvormed man kan fokusere på en gruppe eller på et enkelt 
barn: 

• Spørg systematisk til din egen undervisnings og læringspraksis som grundlag for dine 
overvejelser om refleksion over didaktik 

• Brug de nødvendige færdigheder du har til, hvordan du praktiserer undervisning og opnåelse 
af læring 

• Fokuser, stil relevante spørgsmål og efterprøv teorier ved hjælp af disse færdigheder 

I inklusionsarbejdet med børn i alderen 0 til 8 har vi valgt en dynamisk refleksionsmodel, hvor alle 
grundlæggende didaktiske kategorier er repræsenteret. Hvis man f.eks. ønsker at inkludere et barn, 
skal inkludering indarbejdes i alle kategorier. 

Alle kategorierne er forbundet og influerer på hinanden. Når der sker ændringer i en af kategorierne, 
vil det i en eller anden grad få betydning for alle andre kategorier. Modellen kan desuden sætte 
fokus på de udfordringer, som barnet måtte have på forskellige områder i forbindelse med de 
nuværende undervisnings- og læringsmetoder, som han eller hun kan blive udsat for, når de er i 
institution eller skole. Modellen tager udgangspunkt i den kritiskhumanistiske videnskabsteori og er 
på den baggrund handlingsorienteret. Den kan bidrage til at udvikle pædagogens og lærerens egen 
didaktik. Modellen skal altid bruges og ses i sammenhæng med pædagogens og lærerens faglige 
rolle i forhold til barnet.  

Når man anvender den didaktiske refleksionsmodel er det vigtigt at forstå, at barnet og forældrene 
er udgangspunktet for alle læringsprocesserne. Uden indblik i barnets sociale, mentale eller fysiske 
omstændigheder vil det være vanskeligt for barnet at lære det, der er tilsigtet fra pædagogens og 
lærerens side.  Derfor er pædagogens og lærerens didaktiske overvejelser vigtige faktorer for 
børnenes læring.   

Den didaktiske refleksionsmodel af Hiim and Hippe 
 

 
 
For at justere ens egne didaktiske overvejelser og reflekterer over hvad man kan gøre anderledes og 
bedre næste gang, er det vigtigt at have øje for kompleksiteten i undervisnings- og 
læringssituationer. Det er vigtigt at fokusere på: 

• Sociale, kulturelle, psykologiske og fysiske læringsbetingelser 
• Det kulturelle, sociale og fysisk miljø 
• samt have fokus på læringsmål, indhold, læringsproces og vurdering. 

 


