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At	  komme	  bag	  om	  dømmekraften,	  	  
-‐	  at	  give	  den	  en	  stemme…	  
 
 
 - En tilgang til at opdage, undersøge, forstå og forandre 
praksis - 
Guide til selvfortælling og faglig refleksionskæde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er svært at sætte ord på, hvad vi kan og gør i praksis, og hvorfor noget lykkes eller ikke 
lykkes. 1 
 

Ofte bliver det udsagn som  
 

…det er jo bare sund fornuft…  
…mit arbejde er en livsstil, - pædagogik er mit liv!… 
… der er da nogen, der kommer mere ind under huden på én, end andre…2  

 
Og hvad kunne det så betyde? 
 
 
Den upåagtede faglighed er ikke det samme, som man i årevis har kaldt 'tavs viden', mener 
Annegrethe Ahrenkiel (Ahrenkiel, mfl. 2012) 
Pædagogers viden er nemlig ikke tavs. Den er usynlig. I stedet for tavs viden kalder forskerne 
pædagogers viden gestisk, fordi den formidles med både krop og ord… 
 
 
Derfor spørgsmålet: 
Hvordan kan den involverede professionelle komme så tæt på sin oplevelse i og af situationen 

                                                
1 Udtalelse fra WorkingLab d. 8/6 2015. 
2 Udtalelse fra WorkingLab d. 8/6 2015. 
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som muligt, for– efterfølgende –at kunne reflektere – fagligt  og personligt – over egen og 
andres væren og handlen i situationen i forhold til at træffe ’de rette’ afgørelser i situationen? 
 
Vi har, i forbindelse med det pædagogiske forsknings og udviklings projekt: Krop, Etik, 
Dømmekraft - Hvad	  er	  på	  spil	  når	  pædagoger	  træffer	  afgørelser	  og	  handler	  i	  vanskelige	  situationer	  
eller	  i	  etiske	  dilemmaer?	  udviklet en guide til hvordan den enkelte professionelle – alene eller i 
kollegialt samarbejde, kan blive medvidende til, synligøre, undersøge og fagliggøre den 
kropslig-sanselige viden, der ligger i situationen og som danner afsæt for en given afgørelse i 
situationen. 	  
 
Jeg vil her/denne artikel vil redegøre for den tilgang og videnskabsteoretiske ramme, som 
danner baggrund for ’Guide til selvfortælling og faglig refleksionskæde’. 
Ved at blive medvidende om, hvad der sker, hvordan, der træffes afgørelser, ved at erkende og 
anerkende hvad, der sker, kan man søge mod forandring af praksis (Winther, 2012, 2013, 
2014). 
 
Kroppens spor 
At blive medvidende, forudsætter at der allerede findes en viden. Det er den viden der er 
indlejret i kroppen, den gestiske viden. At blive medvidende, betyder derfor, at få kontakt til 
den viden, som kroppen allerede handler ud fra. Vi vil altså forsøge at følge kroppens spor i de 
’vanskelige situationer’. En ’vanskelig situation’ skal i denne sammenhæng forstås som ethvert 
møde med et andet menneske, hvor den etiske fordring kommer til udtryk (Løgstrup, 
1956/1986). Det ’vanskelige’ består i at finde ud af hvilke dilemmaer der viser sig i den givne 
situation, man er viklet ind i, - sammen med den anden/de andre.  
Alle professionelle møder med andre mennesker kan i udgangspunktet være vanskelige og 
svære, og i ethvert møde er der kroppe involveret. Forskellige kroppe. Kroppe, der oplever, 
sanser, føler, tænker, handler… i det hele taget viser sig, opfatter og opfattes forskelligt i 
situationen. I forskellige positioner, fra forskellige positioner, med forskellige sansninger, 
forskellige erfaringer, forskellige følelser, forskellige handlinger, forskellige rytmer. Alt dette har 
indflydelse og er under indflydelse i situationen ...(1972; Stelter 2008, Winther 2012, Winther 
2013, Thøgersen, 2014).  
I denne sammenhæng handler det om at finde en forbindelse til kroppen, at blive medvidende 
til hvad der egentlig foregår i én selv, i forhold til den anden, i forhold til situationen, når man 
står i ’afgørelsens greb’ (Løgstrup, 1965/1986, 1972). Hvad er det fx der gør, at en situation 
får det udfald, den gør? Hvad er det for en afgørelse den professionelle træffer? Hvad betyder 
afgørelsen for ’den anden’? Enhver tale, enhver afgørelse kan have en virkningsfuld betydning 
for ’den andens’ liv (Løgstrup, 1972). 
 
VI ER. Vi ’kropper’ vores liv (Thøgersen, 2014). Vores væren og gøren i verden er spontan. Som 
regel tænker vi ikke over det, vi kommer derfor altid bagefter os selv (Løgstrup, 1972).  Det er 
faktisk også rigtig svært at tænke over det, svært at sætte ord på vores væren (jvf ovenstående 
citat), for væren og oplevelsen af at være, gør vi jo netop med hele kroppen, gennem hele 
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vores sanseapparat. Vi må derfor finde måder at kaste lys på det, der var, komme i kontakt 
med det, så vi kan se på det, reflektere over det (Winther, 2012/2013/2014; Thøgersen, 
2014).  

”Den sande filosofi består i at lære at se verden på ny, og i den forstand kan en fiktiv fortælling udtrykke 
verden med lige så stor ’dybde’ som en filosofisk afhandling.” (M.-P.) kilde – er det Hangaard??? 

 
Hverken Merleau-Ponty (iflg. Thøgersen) eller Løgstrup taler om ’professionelle kroppe’, de 
taler om det ’almene’. Løgstrup giver selv en del eksempler fra professionel praksis (fx 
Løgstrup, 1972), og Helle Winther taler om ’det professions-personlige’ som er et sammenflet 
af personlige, kropslige og professionsfaglige elementer og kompetencer (Winther, 2012). Den 
professionelle kan ikke undgå at være tilstede som hele sig selv, hele sin eksistens (jvf også 
citatet: mit arbejde er en livsstil, pædagogik er mit liv). 
Det er alle disse (kropslige) ’ting’, der er praksis, og denne praksis, vi vil have kontakt til og 
synliggjort. 
Vi vil give praksis stemme gennem fortællingen (Dadds og Hart, 2001; Holmgren, 2008). Her er 
det Hans, der fortæller: 

- "Hans!" Pis... mine skuldre synker helt ned og først der går det op for mig, at de har siddet 
helt oppe i nakken. Stemmen er vredladen og skærer sig gennem luften - det hele går så 
langsomt, og før jeg ved af det, tørrer jeg mine åbenbart våde fingre af i bukserne. Jeg når 
ikke at svare, inden stemmen erklærer, at han skal have en smøg NU! Jeg ved, at rygetiden 
først begynder om 10 minutter og venter mig roligt om. Jeg har tilført mit ansigt mit varmeste 
smil, der føles, som om det strækker sig fra øre til øre og siger så, at jeg gerne vil finde én 
om få minutter, men først når rygetiden begynder. Hans muskler er spændte og han går frem 
og tilbage foran mig, og den pludselig knude i maven fortæller mig, at jeg nok bare skulle have 
holdt min mund. Han stopper brat op, og stirrer på mig.  
- "Jeg skal have en smøg nu, ellers går jeg ned og smadrer et eller andet. De to svin har 
ødelagt min dag!" Jeg lægger hovedet på skrå og er meget bevidst om ikke at puste mig op. 
Jeg mærker mit bryst dunke, idet jeg hører mig selv sige: "Ja, jeg kan godt høre, du er vred, 
men du får ikke en cigaret. Jeg synes hellere, vi skulle tage en samtale nede på værelset." 
...sikke noget pædagogisk fis at sige, tænker jeg straks.  
"Hans stop nu bare og giv mig den smøg!" Jeg sukker og siger så mere bestemt, at han ikke 
får den cigaret nu! Han kigger op på mig og går. Han gav op. Det gjorde jeg ikke. Mit hjerte 
hamrer. 3 

 
’Selvfortæll ingen’ – at samle erfaringsnære data 
Hverdagen så uoverskuelig, at man ind i mellem mangler ord (Holmgren, 2008).  
Gennem denne lille fortælling forsøger Hans at indfange en situation med et virvar af 
forskellige sansninger, følelser, tanker og handlinger.  
Praksis er, som situationen her er eksempel på, fyldt af en mængde af forskelligartede og 
multisanselige indtryk og udtryk (Dadds og Hart, 2002).  Fortællingen skaber forbindelsen 
tilbage til situationen. 

                                                
3 Fortælling fra praksis. Indsamlet foråret, 2014. 
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I pædagogisk praksis er der en tradition for praksisfortællinger (web1). Den professionelle er 
derfor ikke helt uvant med at benytte sig af narrative og andre æstetiske dokumentations-
former, når der skal indsamles data fra praksis.   
VI er, som nævnt, interesseret i at få kroppen i tale og give den stemme, så vi kan få et indblik i 
hvad der kan være på spil, når der træffes afgørelser i vanskelige situationer, fordi den 
professionelle altid, med Løgstrups ord er ’bagefter sig selv’. 
Og med et kropsfænomenologisk begreb: Hans’ væren og gøren er i den ovenstående situation 
præ-refleksiv (Thøgersen 2014). 
Det er denne implicitte viden, disse kropslige og helt erfaringsnære data, vi vil have frem i 
lyset.  
 
Hvordan gør man? 
Man begynder med sig selv. Ved at fokusere og sætte ord på egne oplevelser i og af en given 
situation kan man påbegynde en refleksionsproces, der har til hensigt at frembringe eksplicit 
viden i og om situationen (Stelter, 2008). 
 
Prøv fx - lige nu - at lukke øjnene, fokusér og beskriv så nøjagtigt du kan, hvordan og hvor du er 
netop nu!  

Du behøver ikke forlade rummet… 
Forbliv siddende ved dit bord og lyt. 
Du behøver ikke engang lytte, vent blot. 
Vent ikke engang, vær helt stille og alene.  
Verden vil da frivilligt åbne sig for dig, umaskeret. 
Den har intet valg. 
Den vil rulle sig i ekstase for dine fødder. 

Franz Kafka (1863-1924)4 
 
Det, du lige har oplevet, skriver du ned (i 1. person-nutid), umiddelbart som det kommer til dig, 
måske springende eller i brudstykker, sådan som det har vist sig for/i dig.  
Du fortæller og beskriver det, der er – det, der sker – sådan som du oplever det gennem 
kroppens sansesystemer. Du fortæller om dine sansninger, følelser, tanker, handleimpulser, 
handlinger, stemninger, positioner i rummet…  
Ved at skrive i 1.person-nutid kan du næsten genoplive situationen fra før. Som om du er der 
igen. Prøv selv at skrive alt det ned, du lige oplevede, da du sad med lukkede øjne. 
 
Vi vil kalde denne fortælling for en ’selvfortælling’ for at tydeliggøre, at fortællingen omhandler 
og beskriver den selvoplevede situation, - sådan som situationen gør indtryk på dig, og sådan 
som du viser dig og handler i den (Thøgersen, 2014). 
 ’Selvfortællingen’ er er blanding af en fokusering på et bestemt øjeblik (Stelter, 2008), en 
oplevelsesbeskrivelse (Winther, 2013), og en situationsbeskrivelse/en scenisk beskrivelse 
(Nagbøl, 2002).  

                                                
4 Hansen, 2010. S. 15 
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Det er en måde, hvorpå der kan skabes forbindelse mellem krop og ord, således du får hold på 
så meget af din selvoplevede virkelighed, eller med andre ord, får så mange erfaringsnære 
data, som muligt – når nu selve situationen for længst har været. Du giver din selvoplevelse en 
første stemme. 
 
Refleksionskæden – at indtage forskell ige refleksionspositioner 
Den mængde data du nu har, kan du gå i gang med at se nærmere på gennem forskellige 
refleksionspositioner. Du begynde med at forholde dig nysgerrigt, undrende (Borghäll og 
Johnsen, 2013). Var det virkelig sådan, det forholdt sig? Skete der andet og mere end det, du 
umiddelbart nåede at få skrevet ned? Var det egentlig de rigtige ord? Findes det andre og 
bedre ord? Hvor nøjagtigt er det? 
 
Hans fortæller herover om en situation, hvor han står i et ’vanskeligt’ dilemma: skal han give 
den anden, hvad han beder om, eller skal han håndhæve og følge stedet rygeregler? 
Hans’ krop taler i situationen. Den taler både til det menneske han står overfor, (lægger 
hovedet på skrå, taler roligt og bestemt - forsøger at give udtryk for ro). Men kroppen taler også 
til Hans selv (skuldrene er spændt op, hænderne sveder, en knude vokser i maven, pulsen 
dunker, hjertet hamrer afsted, tankerne suser gennem hovedet). Så hvad er dét, der bliver 
’sagt’ i situationen? Og hvilken betydning har det på Hans’ lederskab i situationen? Hvordan 
har det indflydelse på situationens afgørelse?  
 
I en efterfølgende samtale5, hvor Hans stilles en række uddybende spørgsmål til fortællingen, 
finder Hans ud af, hvor meget mere der faktisk skete og ’var’ i situationen. Hvor stod du, hvor 
stod han, den anden? Eller sad I? Hvordan så han ud? Hvordan hørte du hans stemme? Hvad 
skete der lige op til? Var der flere mennesker til stede? Var du bange? Hvordan viste den frygt 
sig? 
Det viser sig, at Hans (Hans’ krop) faktisk sansede, følte og tænke meget mere i situationen. 
Det viser sig der sker meget mere, end Hans lige umiddelbart får skrevet ned, fx  
at den anden person, som kommer gående foran og hen imod Hans. Og det viser sig fx også, at 
der er flere personer til stede, nemlig Hans’ kollegaer, der gennem en glasrude, fra et andet 
lokale kan se, hvad der foregår. Det viser sig, at ved at Hans kommer i kontakt til den 
sansning, finder han ud af, at det, at hans kollegaer ser, hvad der sker, også har betydning for 
Hans’ tanker, følelser og handlinger i situationen, og måske også for den anden? 
 
Tilbage til din egen lille fortælling fra før. 
I første omgang går du nu i dialog med dig selv (evt. med hjælp fra en kollega/ven). Ved at 
være din egen samtalepartner, du prøver at tale med din fortælling gennem en anden stemme 
(Winther, 2013). Du kan stille uddybende og nysgerrige spørgsmål til fortællingen. DU kan 
kigge efter om der sker forandringer i fortællestil, og spørge ind til det. Du går et skridt dybere i 
transformationsprocessen ’ fra krop til ord’.  Situationen, du ønsker at se nærmere på, gøres 
eksplicit, du bliver medvidende på det, din ’krop’ allerede vidste. 
                                                
5 samtale/interview med Hans, 12/11 – 2014. 
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Du kan nu føje mere/nyt din fortælling og/eller skrive den om, så den bliver så dækkende som 
muligt. 
 
Du er nu klar til igen at skifte blik.  
Din oplevelse er trukket ud af dig selv, den er blevet til en ’ny’ sag uden for dig, uafhængig af 
dig (Stelter, 2008; Winther, 2012, 2013, 2014)  
På dette tidspunkt i processen indtager du en ny, distanceret, fagspecifik refleksionsposition, 
den tredje stemme, hvor du med udvalgte faglige begreber kan spejle og analysere situationen 
i fortællingen (Borghäll og Johnsen, 2013; Winther, 2013). 
I denne sammenhæng er vi, som nævnt, interesseret i at se nærmere på hvordan kroppen(e) 
træffer afgørelser og hvordan etiske fordringer og dilemmaer herigennem kan ’se ud’.  
Vi vælger derfor et kropsligt perspektiv: ’det professions-personlige’ perspektiv (Winther, 2012)  
samt et etisk perspektiv gennem begreberne ’den etiske fordring’ og ’urørlighedszone’ 
(Løgstrup, 1956/86, 1972; Christoffersen, 2011) som refleksionsprismer.  
 
Vi er klar over, at den professionelle nu befinder sig i et krydsfelt, hvor kropslige, personlige og 
faglige dimensioner fletter sig ind i hinanden (Winther, 2012) hvor grunde og motiver fletter sig 
ind i hinanden (Løgstrup, 1972). Derfor er denne refleksionsposition – ud over at være 
fagspecifik også en eksistentiel refleksionsposition, idet den professionelle også reflekterer ud 
fra en berørthed eller en grebethed i situationen (Borghäll og Johnsen, 2013). Situationer gør 
indtryk, jvf. de indledende citater om at ”nogen kommer mere ind under huden…” og 
”pædagogik er mit liv”. 
I eksemplet med Hans er der dels en faglighed (grunde) på spil: Hans vil gerne udvise en 
anerkendende tilgang til den unge, og han har samtidig en ”husregel” om faste rygetider 
hængende over hovedet.  
På det personligt eksistentielle plan (motiver), vil Hans dels gerne bevare en god relation til den 
unge (dette kan være en fagligt begrundet tilgang, men det kan også være, at Hans måske har 
en iboende længsel efter bekræftelse), dels vil Hans gerne gøre et godt indtryk på sine 
kollegaer og vise at han har kontrol over situationen (Hans’ længsel efter bekræftelse viser sig 
måske igen…), dels er han bange for hvad den unge kan finde på, idet denne vender sin 
tatoverede kind/hals frem mod Hans, har høj stemmeføring, fremsætter verbale trusler, 
spænder sine muskler og går uroligt frem og tilbage foran Hans. 
 
Du indtager altså  - og veksler mellem en distanceret, fagspecifik refleksion (3.stemmen) og en 
eksistentiel, nærværende og medlevende refleksion (1.stemmen) i denne del af 
refleksionskæden. Du får dermed andet og mere at vide om situationen end gennem ’klassisk’ 
evidensindsamling (Dadds & Hart, 2002; Winther, 2023, 2024).  
 
Opsamling  
 

Som magt over os selv og som mening om os selv, kommer vi bagefter vore impulser, følelser, 
tanker og til tider også adfærd, enten de er konstruktive eller destruktive, positive eller 
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negative. Vore bevæggrunde har vi ingen chance for at blive bekendt med direkte, ved 
introspektion, kun indirekte ved en retrospektion af vor opførsel og ved en slutning fra 
opførselen til bevæggrunden. Fordi jeg i går bar mig ad på den og den måde, må mit motiv 
være misundelse, skinsyge, forfængelighed etc. Der er ingen vej til at lære sig selv at kende 
uden at starte med erkendelsen, at man ikke kender sig selv, og at det har sin saglige grund i, 
at hvad der bevæger én går forud for én selv forstået som kendskab til og administration af én 
selv. til forståelse af hvem man er, kan man kun komme gennem en kritisk observation af, hvad 
man allerede har tænkt, følt, gjort. 
Det er ikke et beklageligt træk ved vor tilværelses indretning. 

 (Løgstrup, 1972) 
 
Først efter den sidste del af processen, hvor du har reflekteret både med din 1. og 3. stemme, 
fra din berørthed og med dine fagbegreber, kan du begynde at sige noget om din dømmekraft i 
situationen, og om det etiske i din dømmekraft og dit lederskab i forhold til den anden/de 
andre i situationen. Først her har du givet din dømmekraft en stemme. 
Først herefter kan du begynde at overveje andre handlemuligheder, andre måder at forvalte 
din professionelle dømmekraft på.  
Først her har du reel mulighed for at forandre praksis. 
 
Du kan nu stille dig selv nye spørgsmål, som fx: 
Hvorfor blev afgørelsen, som den blev?  
Hvad spillede ind og hvordan?  
Hvad var dine bevæggrunde? 
Hvad havde afgørende betydning? Hvad havde mindre betydning?  
Kunne noget have været anderledes?  
Hvordan kan du bruge din nye viden og erfaring fremover? 
 
 
Kun med hjertet kan man se rigtig, det vigtigste er usynligt for øjet,  
siger Sanit-Exypérys Lille Prins. Det kræver spontan og umiddelbar tilstedeværelse herunder 
tillid og indlevelse.  
Det kræver også – efterfølgende - en retrospektiv, fagligt og personligt fokuseret 
refleksionskæde.  
 
Prøv selv: 
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Gu ide ti l en fag l ig  re f leks ionskæde med udgangspunkt i  en se lv fortæl l ing  

1.  ref l eksionspos it ion – Se lv fortæl l ingen 
 

DU	  har	  lige	  oplevet	  at	  befinde	  dig	  i	  en	  ’svær’	  situation.	  	  
	  
Beskriv	  situationen,	  som	  du	  umiddelbart	  oplevede	  den.	  
Fortæl	  om	  dine	  sansninger	  af	  dig	  selv,	  af	  den	  anden,	  fortæl	  om	  dine	  følelser,	  de	  forskellige	  tanker,	  du	  tænker	  
undervejs,	  de	  forskellige	  handleimpulser	  du	  får.	  	  
Fortællingen	  kan	  godt	  være	  springende.	  
Formålet	  er,	  at	  komme	  så	  tæt	  som	  muligt	  på	  din	  oplevelse	  af	  hvad	  der	  egentlig	  er	  sket.	  	  
Skriv	  oplevelsen	  i	  nutid	  og	  i	  jeg-‐form	  –	  åbent	  og	  umiddelbart,	  som	  det	  kommer	  til	  dig.	  	  
	  

Hvad	  sanser	  jeg	  (de	  kropslige	  tegn	  hos	  den	  anden,	  de	  kropslige	  tegn	  og	  fornemmelser	  hos	  mig	  selv;	  fx	  jeg	  ser,	  at	  
han	  bliver	  rød	  i	  kinderne,	  jeg	  hører,	  at	  stemmen	  bliver	  højere,	  jeg	  får	  ondt	  i	  maven,	  jeg	  bliver	  stakåndet,	  jeg	  bliver	  
rød	  i	  hovedet,	  jeg	  får	  kolde	  hænder,	  jeg	  bliver	  varm	  i	  brystet,	  benene	  ryster….)	  
Hvad	  føler	  jeg	  (følelser,	  emotioner;	  fx	  jeg	  bliver	  glad,	  jeg	  bliver	  ked	  af	  det,	  jeg	  bliver	  rasende,	  jeg	  bliver	  flov,	  jeg	  
bliver	  irriteret,	  jeg	  skammer	  mig,	  jeg	  bliver	  bange…)	  
Hvad	  tænker	  jeg	  (fx	  tanker	  om	  personen/personerne,	  situationen,	  handling,	  -‐	  hvad	  gør	  jeg	  nu?,	  jeg	  får	  lyst	  til	  at…,	  
jeg	  synes…,	  jeg	  vil…,	  jeg	  kan…)	  
Hvad	  sker	  der,	  hvilke	  handleimpulser	  får	  jeg,	  hvilken	  afgørelse	  falder	  mig	  ind,	  hvordan	  handler	  jeg	  –	  hvad	  gør	  
det	  ved	  mig?	  

	  
	  

®	  Kristiansen,	  Najbjerg	  &	  Sandholm	  
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Refleksionskæde	  over	  selvfortællingen	  
2.	  refleksionsposition	  –	  Hvad	  er	  der	  egentlig	  på	  spil?	  	  
	  
Du	  læser	  nu	  din	  selvfortælling	  igennem.	  Du	  ser	  på	  den	  fra	  en	  anden	  position,	  med	  et	  andet	  blik.	  Du	  træder	  et	  skridt	  tilbage	  og	  forholder	  dig	  
undrende	  til	  den	  tekst,	  du	  nu	  har	  foran	  dig:	  
Du	  læser	  nu,	  som	  en	  udenforstående,	  -‐	  som	  om	  du	  læser	  et	  andet	  menneskes	  oplevelse.	  
Læs	  så	  tekstnært,	  præcist	  og	  ordret	  som	  muligt.	  Læs	  uden	  at	  bedømme	  eller	  vurdere	  det,	  der	  er	  sket.	  Undersøg	  og	  undr	  dig	  over	  det,	  du	  
læser:	  Hvad	  står	  der	  egentlig?	  	  
Fra	  den	  position	  kan	  du	  nu	  coache	  dig	  selv/være	  din	  egen	  samtalepartner:	  
	  

� Var	  der	  andre	  sansninger?	  Hvor	  skete	  det	  henne	  i	  rummet?	  Hvor	  var	  du	  i	  rummet?	  Hvor	  var	  ’den	  anden’	  i	  forhold	  til	  dig?	  Hvordan	  
opfattede	  du	  ’den	  anden’?	  Var	  der	  flere	  mennesker	  til	  stede?	  	  

� Hvor	  mærkedes	  det	  i	  kroppen?	  Skete	  der	  nogen	  forandringer	  i	  situationen?	  Var	  der	  andre	  følelser?	  
� Var	  der	  andre	  handleimpulser?	  Var	  der	  flere	  tanker/overvejelser?	  Var	  der	  flere	  handlinger?	  	  
� Hvad	  var	  det	  i	  situationen,	  som	  havde	  særlig	  indflydelse	  på	  det,	  der	  skete;	  på	  det,	  der	  blev	  sagt/gjort?	  Var	  der	  dilemmaer?	  	  
� Hvad	  var	  det	  i	  situationen,	  som	  havde	  særlig	  indflydelse	  på	  din	  afgørelse?	  	  
� Oplever	  du	  forandringer	  i	  fortællestil?	  –	  er	  der	  brud	  i	  teksten,	  som	  falder	  dig	  i	  øjnene?	  

	  
Skriv	  de	  spørgsmål	  og	  tilføjelser	  ned,	  der	  falder	  dig	  ind	  på	  baggrund	  af	  det,	  du	  læser.	  
vær	  nysgerrig	  på	  hvilken	  fortælling,	  der	  nu	  viser	  sig	  for	  dig.	  
	  
OBS:	  Du	  kan	  evt.	  spørge	  en	  kollega	  om	  hjælp	  til	  denne	  del.	  Bed	  en	  kollega	  om	  at	  læse	  teksten	  og	  være	  din	  coach/samtalepartner	  og	  stille	  sine	  
undrende	  spørgsmål	  til	  dig.	  
	  
3.	  refleksionsposition	  –	  Den	  faglige	  forståelse	  
Dette	  led	  i	  refleksionskæden	  er	  en	  refleksion	  over	  krop,	  etik	  og	  dømmekraft	  i	  pædagogisk	  praksis	  på	  baggrund	  af	  din	  fortælling.	  
	  
Du	  læser	  nu	  din	  ’udvidede’	  fortælling	  igennem	  for	  at	  ’se’	  efter	  den	  faglige	  viden	  i	  og	  forståelse	  af	  situationen:	  Hvordan	  kom	  ’den	  rigtige	  
afgørelse’	  til	  dig,	  da	  du	  stod	  i	  situationen?	  	  
	  
Denne	  refleksion	  er	  med	  flg.	  faglige	  begreber:	  
	  
1) Kropslige	  aspekter	  i	  situationen	  

Hvordan	  var	  kontakten	  til	  din	  egen	  krop	  og	  personlige	  følelser?	  Hvordan	  evnede	  du	  at	  være	  fokuseret	  og	  nærværende,	  at	  have	  
hjertet	  med	  og	  samtidig	  bevare	  et	  professionelt	  fokus	  og	  en	  privat	  afgrænsning?	  
Hvordan	  evnede	  du	  at	  se,	  lytte,	  sanse	  og	  mærke?	  Hvordan	  læste	  du	  både	  den	  verbale	  og	  kropslige	  kommunikation	  i	  situationen?	  
Evnede	  du	  at	  skabe	  tillidsvækkende	  kontakt	  med	  ’den	  anden’?.	  Hvordan	  evnede	  du	  at	  rumme	  og	  mestre	  
situationen/dilemmaet/konflikten?.	  
Hvordan	  påvirkede	  ovenstående	  dit	  professionelt	  overblik,	  din	  udstråling,	  din	  centrering?	  	  
hvordan	  påvirkede	  ovenstående	  dit	  lederskab?	  

	   	  
2) Etiske	  aspekter	  

Hvis	  du	  skal	  tage	  Løgstrup	  på	  ordet:	  at	  du	  har	  en	  flig	  af	  det	  andet	  menneskes	  liv	  i	  dine	  hænder	  i	  situationen,	  og	  at	  det	  du	  siger	  og	  
gør	  har	  indvirkning	  på	  den	  andens	  liv:	  
Hvordan	  opfatter	  du	  	  det	  andet	  menneskes	  ytringer,	  handlinger,	  ønsker,	  behov?	  	  
Hvordan	  opfatter	  du	  dine	  egne	  ytringer,	  handlinger	  og	  bevæggrunde?	  
Hvordan	  oplever	  du	  den	  andens	  og	  din	  egen	  urørlighedszone	  i	  situationen?	  
	  -‐	  reagerede	  du	  på	  den	  andens	  grunde	  eller	  motiver?	  
	  -‐	  reagerede	  du	  ud	  fra	  dine	  egne	  grunde	  eller	  motiver?	  
	  

3) Værdisæt,	  institutionskultur	  og	  rammebetingelser	  
Oplever	  du	  dilemmaer	  mellem	  institutionens	  rammer	  og	  kultur	  og	  dine	  egne	  værdier	  og/eller	  oplevelser	  i	  situationen?	  Doxa?	  

	  
	  
Dømmekraft	  
Hvorfor	  blev	  afgørelsen,	  som	  den	  blev?	  	  -‐	  	  Hvad	  spillede	  ind	  og	  hvordan?	  	  -‐	  Hvad	  var	  dine	  bevæggrunde?	  
Hvad	  havde	  afgørende	  betydning?	  Hvad	  havde	  mindre	  betydning?	  Kunne	  noget	  have	  været	  anderledes?	  	  
Hvordan	  kan	  du	  bruge	  din	  nye	  viden	  og	  erfaring	  fremover?	  
 

® Kristiansen, Najbjerg & Sandholm 
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