Den fri Hestehaveskole

Anerkendende refleksion
- E T G O D T P Æ DAG O G I S K V Æ R K T Ø J I M A N G E
SAMMENHÆNGE

Pædagogiske grundantagelser
üTrivsel og selvværd er forudsætninger for læring.
üDet er vigtigt at gå med - for at forstå.
üEtik er grundlaget for anerkendelse
üAnderkendende refleksion er, at forsøge at se den bedst mulige anvisning på

en given problemstilling, med et opbyggende fokus og i respekt for det andet
menneskes integritet.
Skyld, skam, skuffelse og skænd nedbryder alle i relationen, den voksne er
altid ansvarlig i relationen til et barn.
üSkolens overordnede mål/vision: Robuste

fremtiden…

børn og unge – klar til

Normal reaktionsmønster

2.
Handling

1.
Tegn

Tegn
– hvad kan
vi se…?

1. Retten til selvbestemmelse
2. Hensyn til fysisk og psykisk
integritet – hvad er det gode liv for
den anden?
3. Agtelse for værdighed

Det ideelle
– det vi
kunne ønske
os er…

Fordomsfri
nysgerrighed
– hvorfor
mon…

værktøj

Handling
– første
skridt på
vejen…

De tre etiske principper

Fordomsfri nysgerrighed:
 At arbejde anerkendende og dermed værdibaseret, betyder at vi betragter








det enkelte menneske som unikt – dermed kan vi heller ikke regne med, at
vores løsning passer alle andre.
Når vi er nysgerrige sammen om en problemløsning, arbejder vi samtidig
konstruktivt og fremadrettet på løsningsmodeller og beskæftiger os ikke så
meget med at placere skyld og skam.
Det er svært at være fordomsfri nysgerrig, fordi man som udgangspunkt skal
acceptere ikke at kende svaret!
Ved at være nysgerrige sammen opstår nye, gode muligheder, som vi ikke
selv kunne have set. Når begge parter er aktive i beskrivelsen, er der større
chance for at bryde et mønster.
Det er vigtigt at forstå, at såvel problem/udfordring som løsning findes i os
selv!

3 etiske principper
Princip 1
Respekt for selvbestemmelse
Ethvert menneske har en grundlæggende frihed til at træffe beslutninger på egne vegne. Respekt for
selvbestemmelse vil sige, at vi må respektere, at det enkelte menneske har ret til indflydelse på eget liv og
til medindflydelse på beslutninger, der påvirker liv og hverdag.
Respekten for selvbestemmelse skærper vores opmærksomhed på det enkelte menneske som et
selvstændigt individ med ret til at definere det gode liv for sig selv. Således er det via dialogen og en
spørgende, nysgerrig tilgang, at vi kan skabe de bedste betingelser for, at det enkelte menneske kan
udfolde sin ret til selvbestemmelse og udleve egne ønsker og drømme.

Princip 2
Hensyn til fysisk og psykisk integritet
Integritet betyder ikke-røre. Løgstrup kalder integriteten for urørlighedszonen. Hensynet til integritet
handler om, at der er noget i ethvert menneske, som vi ikke må røre ved, med mindre vi får lov.
Integritet er en betegnelse for de fysiske og psykiske grænser, som vi alle har ret til at definere selv.
Integritet rummer det enkelte menneskes egen selvopfattelse og identitet.
Hensynet til integriteten skærper vores opmærksomhed på, at vi ikke nødvendigvis kan vide bedre på
andres vegne. Der vil altid være noget indenfor det enkelte menneskes grænser, der vil være fremmed
for os, og som vi kun kan spørge til og forholde os åbent til. ”Hensyn til integritet handler således om
måden, vi møder det andet menneske med ydmyghed og nysgerrighed. Vi kan ikke vide, men kun
spørge til, hvad det gode liv er for den anden”.

Princip 3
Agtelse for værdighed
At agte for et andet menneskes værdighed handler om at anerkende den anden som uerstattelig og
uendelig værdifuld. Værdighed er ikke noget, som man først skal gøre sig fortjent til, det er noget
man har. Når vi agter for hinandens værdighed, anerkender vi dermed, at vi som mennesker
grundlæggende er ligeværdige.
Agtelsen for værdighed skærper vores opmærksomhed på, at den andens værdighed er lagt i vores
hænder. Vi er med til at give den anden værdighed, og vi har også magten til at fratage den anden
værdigheden ved fx bagtalelse, ignorering eller ligegyldighed. ”Vi agter for hinandens værdighed, når vi
søger at skabe en ærlig og nærværende kontakt – når vi taler med hinanden frem for om
hinanden”…

Model med støtteord.

1.Tegn
- Objektivitet og
observationsperiode
- Hvad er det vi ser, (så
mange vinkler som muligt)
…?

5. Handling
- Hvilke handlinger kan vi
iværksætte?
- Hvornår og hvordan skal
vi evaluere på nye tiltag?

2. Fordomsfri
nysgerrighed og undren

4. Det ideelle
Det vi kunne tænke os…

- Forsøge at forstå for at gå
med.

Barnet, klasse,
forældrene…

- Hvad tror vi forårsager
adfærden?

Medarbejderen, teamet,
huset...
Delmål frem mod et
slutmål

- Hvad tror vi opretholder
adfærden -ydre og indre
påvirkninger?
.

3. De 3 etiske principper
1. ”Ethvert menneske har en
grundlæggende frihed til at
træffe beslutninger på egne
vegne”.
2. ”Vi kan ikke vide, men
kun spørge til, hvad det gode
liv er for den anden”.
3. ”Værdighed er ikke noget,
som man først skal gøre sig
fortjent til, det er noget man
har”.

