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Dispostition 

1. Pædagogisk ansvar - diversitet og demokrati 

2. Socio-materielle misfit-situationer i institutionelle læringsmiljøer 

3. Situeret ulighed og udvikling af børns rådighed 

4. Empiriske eksempler: 

♦Ayse og rutsjebanen  

♦Leila og måltidet 

♦Richard hørbare synlighed 

Fælles drøftelse 
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Prekarity and pedagogical responsibility (Chinnery, 2015) 

 
Prekaritet = At leve uden sikkerhed og forudsigelighed (Standing) 

Fra arbejdsmarked og sociologi til pædagogik/nærhedsetik 

”The lived experience of bodies coming together in shared space” – 

”up againstness” i institutionelt regi (fokus på det medierede, og 

omskiftelige, ikke det isolerede, socio-ontologi) 

Sårbarhed er ikke et kendetegn ved særlige individer, heller ikke et 

problem, der skal løses, men et menneskeligt vilkår   

Vi er relationelle væsener 

Sårbarhed er det, som gør os åbne over for andres påvirkning – at 

blive berørt og potentielt såret (eksistentielt vilkår) 
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Prekarity: Den ulige fordeling af sårbarhed (2) 

Men nogle er mere sårbart stillet end andre – derfor ikke resiliensudvikling 

som individuel opgave/pædagogisk projekt 

Ansvarlighed gennem vores forbundne sårbarhed (Levinas) 

Fælles sårbarhed viser hen til udvikling af fælles sikkerhed som pædagogisk 

opgave 

Vi vælger ikke, hvem vi deler verden med (Butler). Særligt ikke i off.entlige 

institutioner. Det er en konfliktuel mulighed for styrket solidaritet  

Arendt om heterogenitet i det offentlige rum:  ”Unwilled proximity – 

unchosen cohabitation” - et vilkår og fælles ansvar 

Forskelle skal ikke benægtes, men der skal fokus på, at vi gør ting forskelligt 

Civic virtues: ”I beliveve that one of the important roles of public 

schooling is to offer opportunities for students and teachers alike to 

experience up close the many divergent, and often equally defensible, ways 

that human lives can be lived 
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Misfit: et materialistisk feministisk handicapbegreb 

Rosemarie Garland-Thomson (2011) 

Kødets møde med verden.  

En verden, som med moderniteten har fokus på forudsigelighed, 

standardisering af kroppe og det at give dem værdi derefter 

(instrumentalisering af menneskets iboende værdi)  

Fit = en generelt positiv måde at være til på. 

Positiv positionering  

Fravær af konflikt = materiel anonymitet 

Korrekt måde at være synkron på i forhold til omgivelserne 
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Misfit 

Misfit = en person (ting, mening) der ikke passer ind eller som ikke passer 

tilstrækkeligt ind. Upassende match, der viser en meget negativ figur af 

personen som dårligt egnet til sine omgivelser 

  ‘A misfit’ er en personliggørelse af et relationelt forhold knyttet til materialtet 

og rum 

 ‘Up-againstness’ i forhold til materielle omgivelser, det materielle har også agens 

Materiel, spatial og tidslig term for realtionen for kropsliggjort becoming  

Når man misfitter, gengives man som misfit-person – tilbagevendende 

sårbarhedsrelation. ‘Aloneness’ er det ultimative misfit 

Misfit er en gøren, som har med agency og subjektivitet at gøre, alle kender det, 

men skal udforskes perspektivisk 

Der ligger undertrykt viden fra disse menneskers perspektiver 

Verden er materielt arrangeret – hvordan er det muligt at være i dette miljø? 

(universelt design) Ulighed er også materielt bundet 
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Situeret ulighed, Charlotte Højholt (2016) 

Situeret ulighed: Indfanger den sociale fordeling af deltagelsesmuligheder 
og adgang til at kunne påvirke forskellige sociale kontekster situeret 

Overordnede politiske konflikter, målsætninger og prioriteringer bliver til 
betingelser i hverdagen for børn (konkurrencestat vs. social velfærdsstat) 

De professionelles ressourcer, opgaveforståelse og ansvar er 
medstrukturerende for børns levede hverdagsliv. Historiske opdelinger i 
faglige perspektiver på børn 

At rette blikket mod situeret ulighed er en inter-subjektiv måde at 
relatere sig til strukturelle forhold på. ”Nedefra”, decentrering 

 ‘Børns vanskeligheder’ må afindividualiseres, ”afgruppificeres” 

Udforskning af ulighed gennem børns adgang til deltagelse 

Hvad styrker børnene i at udvikle rådighed over deres hverdagsliv – 
peger på fællesskabets usete muligheder 
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Ayse og rutsjebanen 

Ayse lægger sig op ad rutsjebanen. En dreng siger: ”Flyt dig 

lidt” til Ayse. Han gentager det. Drengen vil rutsje ned, men 

Ayse er i vejen. Han siger til mig, at Ayseikke flytter sig. Jeg 

siger, at jeg tror, Ayse ikke helt forstår det, drengen siger. 

Drengen kigger på mig og afventer, at jeg gør noget.  

kube@ucl.dk 8 



Spørgsmål til drøftelse 

 

Ser I situeret ulighed? Fits/misfits? 

Hvordan forstå ‘læringsmiljøet’ set fra de deltagende børns 

perspektiver?  

Hvordan forstå pædagogisk ansvar ud fra situationen? 

Hvordan arbejde med at børn udvikler deres rådighed over 

hverdagen?  
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Leila og måltidet (1)  

Det er frokost.  

Børnehavens børn fra storegruppen placerer sig ved to borde. Et 

stort pigebord, og et mindre bord med drengene og så Leila 

Der er boller lavet af oksekød til Leila. De ligger i en sort skål.  De 

andre børns boller i karry er i hvide skåle. 

 En dreng siger til Leila, at hun ikke må spise det, og peger på den 

hvide skål. 

Drengene begynder at øse op af maden fra den hvide skål. 

Leila bliver ked af det. ”Jeg gider ikke have det”, siger hun.  

Medarbejderen har haft travlt med at rigge bordene til, og kan ikke 

finde ud af, hvorfor Leila pludselig er ked af det.  
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Leila og måltidet (2) 

Leila siger igen, at hun vil ikke have det. Hun går lidt væk fra bordet,  hvor 
hun står og er ked af det. 

Medarbejderen prøver at danne en alliance med Leila. Hun siger, at det i 
den sorte skål er ’for piger’.  Det virker ikke. Medarbejderen forklarer nu, 
at det, som de andre børn spiser er ’grisekød’, og at kokken har lavet noget 
mad ”specielt til dig”.  

Leila går ind i puderummet. Medarbejderen går efter. De fire drenge sidder 
tilbage og spiser. Richard tager to store skefulde op på tallerkenen. Han 
fortæller den voksne om det. ”Det er fordi, jeg er så vil med det”, siger han. 
Christoffer øser også op.  

Medarbejderen får Leila med op til bordet. Leilas næse løber: ”Må jeg bede 
om et papir?”, spørger Leila. 

Medarbejderen går efter det.  

”Værsgo Leila”, siger hun, da hun kommer tilbage.  
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Leila og måltidet (3) 

Drengene snakker om dansegrise i brusebad, i fjernsynet. (Fjollesnak).  

Medarbejderen: ”Er der nogen, der skal se ’Disney Sjov’ i aften”.  

”Ja,” svarer børnene, mens de rækker hænderne op, ”og fredagsslik”, 
siger en dreng.  

Leila deltager ikke. Hun sidder og spiser.  

Den voksne ved pigebordet taler om, hvad hun var til fastelavn som 
barn. 

Leila får hjælp med at skære sine kødboller over.  

Drengene er færdige. De går fra bordet.  

 Leila sidder alene tilbage. 

De andre børn leger og snakker med hinanden.  
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Leila og måltidet (4) 

Nogle børn rydder af bordet og eksperimenterer med at hælde 

vandet i en beholder og stable glas på lidt andre måder, end det vist 

er tilsigtet fra de voksnes side.  

Et barn taber en tallerken under sit eksperiment. Tallerkenen lander 

på legetæppet.  

Den voksne siger: ”Det er hvad der kan ske”. Hun renser tæppet.  

De to børn, der er dukse vasker bordet. Der er mange grøntsager, 

som børnene får hjælp til at samle ind med kluden og ned i hånden 

og over i en skål.  

Medarbejder: ”Når man tørrer bord, sidder man ikke på en stol, så 

går man jo rundt om bordet.” 
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Leila og måltidet (5) 

Leila sidder tilbage ved det andet bord.  

”Chili”, siger hun.  

Den voksne siger, ”Var det lige stærkt?” 

Leila: ”Må jeg bede om mere vand?” 

”Den voksne siger ”ja” og skænker op for hende.  

Kokken kommer ind på stuen.  

Han ser Leila stå med sin tallerken.  

Han spørger, om hun er færdig.  

Han beder hende om at sætte den op på rullebordet. 
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Spørgsmål til drøftelse 

Ser I situeret ulighed? Fits/misfits? 

Hvordan forstå ‘læringsmiljøet’ set fra de deltagende børns 

perspektiver?  

Hvordan forstå pædagogisk ansvar ud fra situationen? 

Hvordan arbejde med at børn udvikler deres rådighed over 

hverdagen?  
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Richards synlighed var hørbar (1) 

Det er formiddag i børnehaven.  

Richard og Viktor fra storegruppen legeslås i fællesrummet.  

Richard gokker Viktor i hovedet med en pude. Viktor siger fra, og 

de går begge hver til sit.  

(Richard har mange kortvarige samspil). 

Richard prøver at kigge ind i det ene aflukke, der lige er installeret i 

fællesrummet. Han står på en pude for bedre at kunne kigge ind på 

nogle piger, der leger der. En pige råber op, da det viser sig, at han 

står på en pude, som hun leger med. (Richard får gentagne 

afvisninger).  

En anden pige siger: ”hold op”, da Richard nærmer sig et nyt 

aflukke. (Han ville vist i kontakt med hende?) 
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Richards synlighed var hørbar (2) 

Richard henvender sig kort om mod mig, som sidder i sofaen 

og observerer få meter derfra. Han har en pude om foden. 

Jeg siger: ”Hej Richard”, og spørger ham, om han er i gang 

med noget sjovt. Richard vender sig væk og forsvinder.  

Jeg går efter Richard ind på en stue. Richard er i 

puderummet med to andre drenge. Jeg kan høre, at drengene 

er højrøstede.  

Der er gang i en leg i rummet. Der tages i håntaget inde fra 

rummet og en dreng kigger ud af koøjet indefra. Han må stå 

på nogle puder. 
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Richards synlighed var hørbar (3) 

En dreng kommer ud fra puderummet. Han går hen til en 

medarbejder. Han siger, at Richard slog ham på næsen. 

Medarbejderen går ind i rummet og henvender sig til Richard og 

taler med ham om, at han ikke må slå.  

Døren står åben til puderummet. Richard er der sammen med 

Viktor. De leger med figurer. Richard giver Viktor en figur. ”Jeg vil 

ikke have den”, siger Viktor og smider den. De går ud af rummet. 

Richard med et kropssprog, der ikke udtrykker glæde. 

Richard og drengen er ude i fællesrummet. Richard kigger på nogle 

piger, der leger bag en halvvæg. Drengene bevæger sig ind i et andet 

aflukke.  
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Richards synlighed var hørbar (4)  

En medarbejder siger: ”Nej, Richard. Lad være med at lægge figurer 

op i maden”.  

Den voksne går hen til Richard, og fortæller ham noget om, hvad 

han skal gøre. Det udvikler sig til et positivt, legende samspil.  

Richard og Viktor kigger ind i et andet aflukke. 

 Den voksne siger: ”RICHARD. Hvad sagde jeg lige?!”.  

Richard går ind på en ny stue. Viktor følger efter en kort scanning af 

fællesrummet.   
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Richards synlighed var hørbar (5) 

Richard står ved et bord, hvor han leger med figurer alene. 
Der er piger, der leger med Barbie og et slot.  

Viktor kommer til, og drengene snakker kort sammen.  

Viktor går igen.  

Richard er optaget af playmobil, som han samler. Han sætter 
lyd på sin leg. Viktor kommer og leger på gulvet tæt på.  

En pige vil have noget, som Richard har. Hun siger irriterede 
lyde og nærmer sig Richard. Richard kigger op, mens han 
samler noget. Piger tager en ting og kommer med et 
”(sejrs)udbrud”, da hun fik tingen. Ingen konflikt.  (Richards 
navn høres igen og igen) 
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Spørgsmål til drøftelse 

Ser I situeret ulighed? Fits/misfits? 

Hvordan forstå ‘læringsmiljøet’ set fra de deltagende børns 

perspektiver?  

Hvordan forstå pædagogisk ansvar ud fra situationen? 

Hvordan arbejde med at børn udvikler deres rådighed over 

hverdagen?  
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Læringsmiljøer 

 Læringsmiljøets socio-materialitet får situeret betydning for børn, deres positionering, 
selvforståelse, rådighed  

 En betingelse for deltagelse, men også ramme for institutionelle møder, hvor børn bliver til. 
Inter-subjektivitet er også knyttet til materialitet 

 Visse kroppe kommer i klemme i særlige fit-forventninger, der er nedlagt i miljøet 

 Læringsmiljøer skaber børn - og børn skaber læringsmiljøer (i forhold til deres rådighed) 

 Læringsmiløer kan ikke ”regnes ud” didaktisk på forhånd – de emergerer processuelt 

 Børn bevæger sig på tværs og ”up-against” læringsmiljøer 

 Læringsmiljøer forbinder sig til børns hverdagsliv og daglige livsførelse andre steder.  

 Læringsmiljøer afspejler forventninger til og forhåbninger for børns udvikling 

 Læringsmiljøfokus på grund af personale ressourcer? 

 Udforske læringsmiljøforståelser og ulighedsforståelser knyttet til børns levede liv 

kube@ucl.dk 22 



Referencer 

 Bendix-Olsen, K. (2017). Det pædagogiske fællesgode i vuggestuen. Forskning i Pædagogers Profession og 
Uddannelse, nr. 1., p. 7 - 19 

 Bendix-Olsen, K. (2017). Med handicap i vuggestuen. Inklusionsarrangementer belyst som betingelser for 
rådighedsudvikling og inklusion, Nordiske Udkast, Nr. 1, p. 45- 65  

 Bendix-Olsen, K. (2018). Common Engagements as Resources for Inclusion. Children with Disabilities 
Transitioning from One Age Group to the Next within General Day Care. Annual Review of Critical 
Psychology, No. ?, p.  

 Chinnery, A. (2015). Precarity and Pedagogical Responsibility. Journal of Educational Controversy, Vol. 9, 
Article 10, p. 1 - 11 

 Garland-Thomson, R. (1997). Extraordinary Bodies. Figuring Physical Disability in American Culture and 
Literature. New York: Columbia University Press 

 Garland-Thomson, R. (2002). Integrating Disability, Transforming Feminist Theory, NWSA Journal, Vol. 14, 
No 3, p. 1 – 32 

 Garland-Thomson, R. (2005). Feminist Disability Studies, Signs, Vol. 30, No. 2, University of Chicago Press 
p. 1557 – 1587 

 Garland-Thomson, R. (2011). Misfits: A feminist Materialist Disability Concept. Hypatia vol. 26, no. 3, p. 
791 - 609  

 Garland-Thomson, R. (2012). The Case for Conserving Disability. Journal of Bioethical Inquiry 9, Springer, 
p. 339 – 355 

 

kube@ucl.dk 23 



 Højrup, T. & Jensen, U. J. (2010). Moderne fællesgoder eller postmoderne kynisme? Mellem 

velfærdsstat og konkurrencestat i teori og praksis. In K. Thorgård, M. Nissen & U. J. Jensen 

(red.): Viden, virkning og virke Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 17 – 59 

 Højholt, C. (2016). situated Inequality and the Conflictuality of Children’s Conduct of Life. 

Phychology and the conduct of everyday life. red. / Ernst Schraube; Charlotte Højholt. 

London : Routledge, p. 145 - 163. 

kube@ucl.dk 24 

http://forskning.ruc.dk/site/da/publications/situated-inequality-and-the-conflictuality-of-childrens-conduct-of-life(019d46b0-cc02-47ff-9532-77b27297c1e0).html
http://forskning.ruc.dk/site/da/publications/situated-inequality-and-the-conflictuality-of-childrens-conduct-of-life(019d46b0-cc02-47ff-9532-77b27297c1e0).html
http://forskning.ruc.dk/site/da/publications/situated-inequality-and-the-conflictuality-of-childrens-conduct-of-life(019d46b0-cc02-47ff-9532-77b27297c1e0).html
http://forskning.ruc.dk/site/da/publications/situated-inequality-and-the-conflictuality-of-childrens-conduct-of-life(019d46b0-cc02-47ff-9532-77b27297c1e0).html
http://forskning.ruc.dk/site/da/publications/situated-inequality-and-the-conflictuality-of-childrens-conduct-of-life(019d46b0-cc02-47ff-9532-77b27297c1e0).html

