
5-MIN REFLEKSJON

Fasiliteringstips #2

For å sikre at du får hentet ut maksimalt med læring og at du senere 
husker det som vekket ekstra engasjement og interesse hos deg, så 
bør du gjøre det til en vane å reflektere over det du lærer og erfarer.

Det er lett å tenke at vi automatisk bygger kompetansen vår gjennom det vi deltar på og 
leser om – men så enkelt er det dessverre ikke. Skal det vi opplever bli til læring som vi 
kan ta med oss videre, må det refleksjon til. Men vi vet også hvor vanskelig det er å få tid 
til det i en travel hverdag, derfor er det så verdifullt at det finnes noen velprøvde og enkle 
metoder til slikt. En enkel metode som absolutt alle kan ha bruk for er denne enkle malen, 
som kan brukes i de fleste sammenhenger når du har behov for å reflektere over noe du har 
gjennomført eller deltatt på – eksempelvis et samarbeidsmøte, et kurs eller et foredrag. Eller 
en bok du har lest.

ETTER



I N N S I K T E R  O G 
R E F L E K S J O N E R  E R 

F E R S K V A R E . 
Hvor mye husker du fra det 
inspirerende foredraget du 
hørte for to måneder siden?

«Refleksjon er læringens moder» 

( Ukjent opphav ) 

Hvordan gjør man det?
Del et A4-ark i 4 like store ruter og skriv ordene LIKT-LÆRT-LURT-AHA i rutene. Du kan 
evt bytte ut ordet LIKT med GJORT dersom du trenger å huske hva du gjorde (eks ved 
en egenevaluering). Bruk et par minutter til å tenke deg om, og skriv så ned:

• Hva likte jeg spesielt godt av det jeg hørte/lærte? Hva 
snakket spesielt til meg? Hva fungerte ekstra bra?(Hvis 
det er noe du har hatt ansvar for, så kan du reflektere 
reflektere videre over hva du mener gikk bra, og hvorfor 
det gjorde det).

• Hva lærte du? Hva tar du med deg videre? Ikke alt 
resonnerer med alle – hva er din «take-away» av det du 
var med på?

• Lurt? Det er også alltid nyttig å reflektere over hva som 
kan være lurt å gjøre annerledes eller kanskje enda bedre 
en annen gang? Kanskje det var noe du likte, men du 
kom på en litt annen måte å bruke/gjøre det på?  Det 
handler ikke om å krititisere, men å tenke konstruktivt 
over hvordan noe kunne fungere enda bedre.

• Aha-opplevelser? Fikk du en idé til noe spennende - en 
ny metode, nytt prosjekt, ny måte å løse noe på basert på 
det du opplevde?

Etter et møte/foredrag/ kurs for å fange opp hva du fikk ut av det
Etter at du har planlagt og gjennomført et fasiliteringsopplegg

Etter å ha lest en spennende artikkel eller bok
 

Noen  forslag  til  når  du  kan  bruke  en 5-min refleksjon: 

Denne enkle refleksjonen kan selvsagt tilpasses til akkurat ditt behov, det 
viktige er at man gjør det, og at man gjør det så fort man kan etter at man 
har deltatt på noe som skapte begeistring og interesse. Og skriv det ned - vi 
husker bedre det vi har skrevet ned, og da aller helst for hånd (det er det 
forsket på).
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Vanskelighetsgrad 1 : veldig lett


