Projektets navn:
KROP – ETIK – DØMMEKRAFT Projekt under FoU programmet Socialpædagogik, Inklusion og
Deltagelse.
Projektets deltager:
Eigil Strandbygaard Kristiansen, Grethe Sandholm og Else Najbjerg og 10 pædagogstuderende fra
årgang 11E (3. praktik periode) på Pædagoguddannelsen Peter Sabroe.
Hvornår begyndt og hvornår afsluttet:
01.03.2014 -31.12.2014
Indhold:
Vi undersøger med en fænomenologisk og en hermeneutisk tilgang, hvad der er ’på spil’, når
pædagoger reagerer og handler i fagligt udfordrende situationer, herunder hvilken betydning
kroppen og etikken har for udøvelse af professionel dømmekraft.

Foreløbige arbejdsspørgsmål:
Hvordan ser det ’kropslige perspektiv’ ud, når det kommer til udtryk i professionsrollen både i
formelle og særligt i uformelle rum?
På hvilket grundlag træffer pædagogen ’den rigtige beslutning’ og ’handler godt’, når han/hun står
over for etiske dilemmaer?
Hvordan ser professionel dømmekraft ud – i kød og blod? (i forhold til trivsel, dannelse og
muligheder for deltagelse i fællesskaber i brugergruppen MMSP)
Og hvordan kan den professionelle arbejde med betydningen af egen kropslighed i forhold til den
pædagogiske opgave i forbindelse med ovenstående?
Med afsæt i Helle Winthers begreber om ” det professionspersonlige” er vi optaget af såvel
kroppens sprog og betydning som den praktiske klogskab (Aristoteles) i pædagogikken
– et kropsligt-sanseligt og et filosofisk fokus – for pædagogen i praksis.
Metode: Vi har inddraget 10 studerende, som er i 3.praktik. Vi beder dem skrive praksisfortælling
med et særligt kropsligt-sanseligt fokus. Vi beder dem ligeledes samtale/interviewe deres (erfarne
i felten) vejledere med det samme fokus. Vi vil foretage dokumentanalyser af praksisfortællinger
og samtaler med henblik på undersøgelse/finde svar på ovenstående arbejdsspørgsmål.
Projektet munder ud i ”afrapportering” i form af et WorkingLab, hvor egenkroppen bliver sat i spil,
forstået således at vi vil give bud på, hvordan man kan komme i kontakt til oplevelser i 1. Personsperspektivet, blandt andet ved hjælp af 2. Persons-perspektivet.
Vi planlægger efter en forlængelse iflg. samtale med Anne Mette Buus og Helle Winther (København
Universitet)- vi har første møde i starten september med Helle Winther og skal gerne have afklaret
langsigtet samarbejde med Helle Winther/Københavns Universitet.
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Århus 14. august 2014
Eigil Strandbygaard Kristiansen, Grethe Sandholm og Else Najbjerg.
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