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OMSORG OG KONFLIKT 
GÅR HÅND I HÅND

Vi maler omsorgsarbejdet i familien alt for lyserødt og giver hinanden dårlig samvittighed, når 
konflikterne presser sig på. Men konflikter er en naturlig del af det at drage omsorg, påpeger 
DPU-forsker Dorte Kousholt, der mener, at skoler og dagtilbud kan være med til at skabe en 

større åbenhed for konfliktualitet i omsorg.

Af Maj Juni 

 
n hjælpende hånd, en trøstende 
favn og én, der altid passer på 
dig. Det er den slags positive 
billeder, vores opfattelse af 
omsorg for børn oftest tegner. I 

hverdagslivet hos familierne tæller alt fra det 
store til det små med; fra den grundlæggende 
tryghed og stabilitet til det at starte dagen 
med et sundt morgenmåltid eller lære at 
cykle. Men lige så dominerende som den 
gængse opfattelse af omsorg er, lige så 
forstyrrende er den formentlig i samspillet 
mellem børn og voksne, lyder det fra 
psykolog og lektor på DPU, Aarhus Universi-
tet, Dorte Kousholt. Hun har i mere end 15 
år forsket i børn og familiers hverdagsliv og 
arbejder med begrebet ‘konfliktuel omsorg’. 

“Selve den proces, hvor man gør 
noget for en anden i den gode sags 
tjeneste, er ikke nem. Den er for-
bundet med en hel masse forskel-
lige perspektiver og interesser og 
en masse uvished og uklarhed, som 
man bliver infiltreret i,” siger Dorte 
Kousholt og giver et eksempel: 

“At drage omsorg for børn er 
eksempelvis at lære dem selvhjul-
penhed i forhold til forskellige 
praktiske ting som at binde 
deres snørebånd, hvor man 
arrangerer situationer, hvor 
de selv kan prøve. Det er 
både en overordnet omsorg 
for, at de lærer det, og en 
konkret omsorg i situationen, 
hvor de binder snørebåndet. 

Men så opstår der de her hverdagssituatio-
ner, som alle kender. Måske er man ved at 
komme for sent, og barnet er 100 år om det. 
Eller pædagogerne i institutionen synes, ens 
barn skal lære det hurtigere, end man selv 
synes. I alle de konkrete situationer, hvor vi 
drager omsorg, ligger der en masse forskel-
lige perspektiver og hensyn, som man skal 

finde rundt i og have til at spille sammen. 
Det er ikke nemt.”

Når puslespillet ikke går op
Dorte Kousholt mener, at vi som samfund 
har en problematisk tendens til at skille de to 
begreber konflikt og omsorg ad. 

“Konflikterne er det dårlige, omsorgen er 
det gode. Når der opstår en konflikt, har 
nogen gjort noget forkert, eller noget er galt. 
Men når vi skiller tingene ad på den måde, 
overser vi, at vi som mennesker hele tiden ar-
bejder i en konfliktualitet – i nogle konkrete 
situationer, hvor der kan være modsæt-
ningsfulde hensyn. Det gælder også, når vi 
giver omsorg, og vi går glip af den viden om 
omsorg, vi kan få ved at lære af konflikterne. 

Konflikter er ikke som sådan udtryk for, at 
der er noget galt. De er udtryk for, at der 

er noget, der er svært.” 
Dorte Kousholt har både forsket 

i børns liv på tværs af forskellige 
sammenhænge som daginstitution, 

skole og SFO og livet i familier. 
Det er især i forhold til det 

sidste, hun har undersøgt 
omsorgsrelationerne. 

“Vi har en tendens til 
at harmonisere og 

idyllisere familie-
livet. Det er ste-
det, hvor der skal 
være opbakning, 
støtte og gode re-
lationer. Historisk 
er familien også 

portrætteret som 
et sted for tryghed, C
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tilknytning og omsorg. Et sted, hvor børnene 
sidder glade om bordet og spiser. Ikke et sted 
hvor børnene kaster med maden eller skæn-
des med forældrene.”

Men hverdagen i børnefamilier er langt fra 
altid præget af ren harmoni, pointerer Dorte 
Kousholt.

“Det at skabe et familiefællesskab er hele 
tiden forbundet med, at vi håndterer noget, 
som er modsætningsfyldt. Det er konfliktu-
elt, fordi det er fyldt af forskellige perspekti-
ver og interesser. Vi arbejder hele tiden for at 
få tingene til at hænge sammen, og hverda-
gens forskellige hensyn falder ikke bare på 
plads som et puslespil, hvor brikkerne passer 
sammen,” siger Dorte Kousholt. 

Viden fra mange kilder
Eksemplerne på de mange forskellige interes-
ser og perspektiver i omsorgen er ofte banale, 
men essentielle. Spørgsmålet om, hvornår 
et barn skal i seng, kunne være ét eksempel. 
Her skal der tages hensyn til, hvordan man 
skaber en god overgang fra leg til søvn. Det 
er en måde at drage omsorg på. Skal barnet 
fx have lov til at lege færdig, hvis det er meget 
optaget af noget? Samtidig er der også hen-
synet til, at barnet får nok søvn. Måske har 
man et barn, som ikke vil i seng om aftenen, 
men som bliver meget påvirket af at sove for 
lidt og skal med bussen til skovbørnehaven 
8.30 næste morgen. Eller måske har barnet 
en større søskende, som man skal lave lektier 
med senere, hvilket der også skal være tid til. 
Alt i alt er der mange forskellige indsatser i 
familiernes samlede omsorgspulje. 

“Omsorg indebærer ofte også, at man ind-
drager viden og erfaring. Fx om hvor meget 
søvn ens barn har brug for. Eller om det er 
godt med en fast sengetid. Og hvor kommer 
den viden fra? Der er mange kilder, når det 
handler om børn. De lever halvdelen af deres 
liv i institutioner. Og forældrene er afhængi-
ge af den viden, de får fra institutionerne om, 
hvordan barnet trives. Det er overvejelser, der 
også fletter sig ind i forældrenes vurderinger,” 
siger Dorte Kousholt, der ikke er i tvivl om, 
at forældrenes relation til institutionen og 
den viden og de indsigter, de får fra pæda-
gogerne, spiller ind i forhold til, hvordan der 
bliver draget omsorg derhjemme. 

Omsorg overskrider grænser
De forskellige sammenhænge, barnet indgår 
i, er altså også aktører i familiens samspil. 
Kombineret med at der er et væld af ofte 
modsatrettede råd og retningslinjer for, hvad 
børn har brug for for at få et godt liv, betyder 
det, at kompleksiteten for forældrene er stor.

“Det har stor betydning derhjemme, hvad 
der sker i omverdenen. Et af eksemplerne 
fra min forskning er fra en familie med en 
dreng, som ikke spiser så meget. Forældrene 
var meget bekymrede for, om han fik det, 
han havde brug for. Hele situationen om-
kring maden udviklede sig til et konflikttema 
i familien. Det handlede også rigtig meget 
om, hvordan han trivedes i sin daginstitu-
tion. Holdt han sig tilbage og var forsigtig, 
blev det koblet sammen med det at være lille 
og ikke at spise så meget. Derfor blev det et 
konflikttema,” fortæller Dorte Kousholt og 
pointerer, at mad rigtig ofte bliver omdrej-
ningspunkt for konflikter, fordi det er så tæt 
koblet med omsorg i familien. 

“Det er ofte forbundet med noget meget 
skæbnesvangert − vi ved, mad er vigtigt. 
Det er noget, vi engagerer os meget i. Og der 
ligger en kim til konflikt, for vi synes, maden 
og spisningen er forældrenes ansvar, men 
samtidig er det også noget, der overskrider 
barnets krop og subjektivitet. I det hele taget 
overskrider omsorg ofte i en eller anden 
forstand grænser. Det viser, hvor sammen-
filtrede vi er som betingelser for hinanden,” 
forklarer Dorte Kousholt. 

Sparring med andre forældre 
Idealet om den glade familie, der sidder med 
maverne mætte af sund mad rundt om spise-
bordet, matcher altså på ingen måde famili-
ens realitet som et fællesskab, hvor deltagerne 
indordner sig og regulerer sig både efter hin-
andens og udefrakommende interesser. Og i 
det mismatch overser vi som samfund også, i 
hvor høj grad praktiske livsomstændigheder 
som økonomi eller boligsituation og sociale 
samspil som samarbejdet med pædagoger el-
ler andre forældre har betydning for, hvilken 
omsorg, man kan give i en konkret situation. 

“Omsorg bliver ofte gjort til en evne hos 
forældrene, som kan være mere eller mindre 

god. Men når vi lægger vægt på omsorg 
som en individuel egenskab, mister vi fokus 
på, at det også er et spørgsmål om, hvilke 
betingelser, vi skaber for omsorgen,” forkla-
rer Dorte Kousholt, der mener, at det ville 
være gavnligt at få en større helhedsforståelse 
af omsorgen for barnet og de potentielle 
konflikttemaer.

“I min forskning kan jeg se, at det hjælper 
forældrene at snakke med andre forældre og 
udveksle, hvordan de reelle situationer er. 
Hvad er man i tvivl om, og hvilke konflik-
ter har man? Forældrene føler sig lettede 
ved genkendelsen hos de andre familier og 
visheden om, at det er ganske almindeligt 
med den slags konflikter. At de fx ikke er de 
eneste, der har sådan nogle lortemorgener. 
Når de får mulighed for at udveksle erfarin-
ger med andre forældre, åbner det også for 
nye muligheder. Det giver blik for, at der er 
mange måder at håndtere konflikter på og 
flere muligheder for at omorganisere selve 
situationen i stedet for at bebrejde sig selv 
eller sit barn, at det gik galt.”

Dorte Kousholt peger på, at der i institu-
tioner og skoler er mulighed for at skabe en 
åbenhed for, at forældrene kan tale sammen 
og få dilemmaer på bordet, og at det derfor 
også er en åbenhed, som det er værd at bruge 
kræfter på at facilitere. Desuden er det også 
vigtigt, at vi bevæger os væk fra skyld eller 
dårlig samvittighed hos den enkelte familie 
eller den enkelte forælder. I stedet skal vi se 
på mulighederne for at reorganisere de situa-
tioner, der giver konflikter. 

“Det handler i høj grad om at identificere 
de forskellige hensyn, man prøver at hånd-
tere. Når man fx står i køen i supermarkedet 
med en far og hans barn, og barnet skriger 
efter slikket fra hylden ved kassen, så vurde-
rer man jo situationen ud fra dens umid-
delbare præmisser. Men vi har ikke indblik i 
alle de ting, der spiller sammen, fx hvad der 
er gået forud, eller hvordan situationen i fa-
milien er lige nu. Jeg tror, vi kan nå uendeligt 
meget længere, hvis vi går til omsorg med en 
åben og undersøgelsesbaseret tilgang i stedet 
for en fordømmelse af konflikten.” 

»Når de får mulighed for 
at udveksle erfaringer 
med andre forældre, 

åbner det også for nye 
muligheder. Det giver 

blik for, at der er mange 
måder at håndtere 

konflikter på.«
Dorte Kousholt
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