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1. Den aktuelle ‘omsorgskrise’ som afsæt
 Hvor blev omsorgen af – og hvorfor og hvorfra kommer den igen?

2. Omsorg i pædagogisk-idehistorisk tilbageblik 
 Omsorg som et eksistentielt og pædagogisk-etisk grundbegreb

3. Omsorgens pædagogiske genkomst? 
 Fra udvikling og læring til trivsel og omsorg?
 Genopfindelse af et pædagogisk sprog og en pædagogisk etos
 Omsorg for omsorgen
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1. Den aktuelle ‘omsorgskrise’ som afsæt

 Fra midten af 90’erne: forskydning fra ’pasning’ og ‘omsorg’ til ’udvikling’ og ’læring’ – fra 
basale omsorg til en omsorg for læring (læreplaner og dokumentation m.v.)

 Konflikt mellem omsorg og læring: det nye fokus på læring og skoleparathed tager tid og 
opmærksomhed væk fra pasning, omsorg, nærvær og tryghed 

 Anfægter pædagogers professionelle selvforståelse og arbejdsglæde – den basale omsorg 
anerkendes ikke som en grundlæggende pædagogisk kerneydelse

 Den emotionelle side af omsorg under pres og fører til omsorgssvigt, som avler skam og 
utilstrækkelighedsfølelse – omsorg kræver tid, nærvær og emotionel og personlig 
forpligtelse

 Efterlysning af et professionelt og pædagogisk omsorgssprog, der anerkender at omsorg 
på linje med leg er grundlæggende for børns fysiske, sociale og følelsesmæssige trivsel – i 
distance til såvel udviklings- som læringsregimet

 Også en mangel på pædagoguddannelsen i takt med nedtoningen af pædagogikfaget
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Fra pasning og omsorg til servicering af udvikling og læring

• Elementær omsorg (pleje, pasning) har været et pædagogisk grundtema i dansk 
børnehavepædagogik siden de første Fröbel-børnehaver fra slutningen af 1800-tallet, 

• Omsorg blev trængt delvist i baggrunden som en pædagogisk kerneydelse i 60’erne og 
70’ernes børne- og udviklingspsykologi og tematiseres først som et selvstændig teoretisk 
og pædagogisk nøglebegreb fra 1980’erne og frem 

• Dukker op igen i 80’erne og 90’erne inden for en udviklingspsykologisk horisont 
(Diderichsen og Thyssen 1991: Omsorg og udvikling), men løsgør sig fra psykologien i takt 
med et nyt fokus på relationer som kernen i pædagogisk arbejde (”pædagoger skal bruge 
sig selv som mennesker over for børnene…”)

• Omsorgsprofessioner er ‘relations-professioner’, der indgår i omsorgsrelationer – omsorg 
tænkes som et bredere etisk, pædagogisk og eksistentielt begreb og som en elementær 
pædagogisk aktivitet, der er forudsætning for udvikling

• Nedtones igen i takt med overgangen fra ‘pasningsgaranti’ til ‘udviklingsgaranti’ i midten 
af 1990’erne i takt med lærings- og kompetencebegrebernes indtog fra Serviceloven i 
1998 og de pædagogiske læreplaner fra 2004 og frem   
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2. Omsorg i et pædagogisk-idehistorisk tilbageblik 

‘Omsorg’ er et ontologisk-eksistentielt og pædagogisk-etisk grundbegreb

 Det handler om at tage vare på eller drage omsorg for sig selv og sin egen eller et andet 
menneskes svaghed – og mere grundlæggende om menneskets afmagt

 Vi lever den største del af livet i spændingsfeltet mellem den nyfødtes hjælpeløshed og 
det aldrende menneskes svækkelse (som Claus sagde indledningsvis)

 Afmagt er et eksistentielt vilkår for os alle – ikke mindst for små børn, svage, syge, 
handicappede, hjemløse mv. mennesker – vi har brug for de andres omsorg

 Pædagogik er grundlæggende at afhjælpe den andens afmagt – at værne, at pleje, drage 
omsorg, være værge, at forholde sig til nogen, der er afmægtig og skal have hjælp – et 
barn, en syg, en indvandrer, en ældre (Lars-Henrik Schmidt)

 Som et pædagogisk grundbegreb blev omsorg første gang tematiseret af Jean-Jacques 
Rousseau i 1762 i Emile – eller om opdragelsen
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Jean-Jacques Rousseau: Den pædagogiske omsorg for barnet

Rousseau ville i Emile i 1762 henlede opmærksomheden 

• ”på opdragelsens problem. (…) Trods et utal af skrifter, som efter forfatternes eget 

udsagn kun har det almene vel for øje, glemmer man dog den nyttigste af alle nyttige 

kunster: den kunst at danne mennesker. Emnet har ligget ganske urørt hen…” (E 9-10)

 ”Man beklager barnets hjælpeløshed i de første leveår. Man indser ikke, at 

menneskeslægten ville være gået til grunde, hvis ikke mennesket var begyndt med at 

være barn. Vi fødes svage, men behøver styrke. Vi fødes blottede for alt, men trænger til 

hjælp. Vi fødes stupide, vi har brug for dømmekraft. Alt det, som vi savner ved fødslen og 

får brug for som voksne, gives os gennem opdragelsen.” (Rousseau 1762: 14)
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Den pædagogiske opgradering af omsorg og moderkærligheden 

 ”Mødrene skal være mødre”, men mødrene er begyndt at ringeagte deres første pligt og 

holdt op med at amme deres børn – og overgiver deres børn til kvinder, der ikke har 

naturlig kærlighed til børn (s.22-23)

Barnet har lige så meget brug for moders omsorg som for moders mælk:

 ”den moderlige ømhed kan ikke erstattes.” Moderen må mærke, at ”den kærlighed, 

barnet føler for sin moder, er en gunstbevisning. (…)  … er det ikke den kvinde, som har 

ydet mig moderlig omsorg, jeg skylder min sønlige kærlighed?” (s.25)
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‘Professionaliseringen’ af omsorg og oplæring (opdragelse)

"Et barn bør ikke kende andre overordnede end sin fader og moder, eller i mangel af dem, 

sin amme og sin guvernør.” (E-dk-42)

• Rousseau antyder her i 1762 de ‘pædagogiske professioners’ familiære og kønshistoriske 

udspring som professionaliseringer af ‘mor’ og ‘far’ og af kernefamiliens opgaver: 

opdragelse som omsorg, opfostring, oplæring og undervisning: 

 Moderen: ammen, pædagogen, vuggestuer og børnehaver:    omsorg

 Faderen: læreren, huslæreren, skolelæreren – skolen: oplæring

• Kernefamiliens uddelegering af professionelle opgaver til læreren og pædagogen har 

deres specifikke køns- og institutionshistorie
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Immanuel Kant – forelæsninger om pædagogik i 1780’erne

• ”Mennesket er den eneste skabning, der behøver opdragelse”
 ”Ved opdragelse forstår vi nemlig omsorg (pleje, underhold) (Wartung), disciplin (Zucht), 

undervisning samt dannelse (Bildung). Følgelig er mennesket først spædbarn, siden elev 
og lærling.” (21/697): som spædbarn henvist til opfostring/amning, som elev til 
undervisning og som lærling til dannelse (oplæring/uddannelse)

• Opdragelsen omfatter omsorg og dannelse
 Omsorg (Versorgung) er negativ som disciplin for at forhindre, at mennesket bruger sine 

naturlige kræfter på at skade sig selv. (modsat dyrene, der aldrig skader sig selv)    

 Dannelse/Bildung er positiv i form af undervisning og vejledning (Anführung)

 ”Den fysiske opdragelse har mennesket til fælles med dyrene, nemlig plejen” 

 ”Den praktiske eller moralske er den, hvorigennem mennesket skal dannes for at det kan 
leve som et frit handlende væsen (praktisk kalder man alt det, som har relation til 
frihed)”
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Opdragelsens 5 dimensioner

 Omsorg: pleje (næring), forsorg/forsørgelse, beskyttelse (afhængig og afmægtig)

 Disciplinering: forvandler det dyriske til det menneskelige, tæmning af menneskets 
vildskab  

 Kultivering: forvandler det rå gennem belæring og undervisning -> dygtighed og 
færdigheder til alle tænkelige mål. Fastlægger ingen formål, hvilket gør dygtigheden 
uendelig

 Civilisering: sætter mennesket i stand til at omgås med hinanden og drage nytte/fordel af 
hinanden; klogskab, manerer m.v. – ”retter sig efter hver tidsalders skiftende smag”. 

 Moralisering: at man selv vælger det gode for det godes skyld, underlægger sig 
moralloven og det kategoriske imperativ…
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Omsorgens lange ide- og begrebshistorie 

• Den antikke græske og stoiske selvomsorg

• Den kristne sjælesorg og den pastorale omsorg for ‘alle og enhver’ (omnis et singulatim)

• Den kristne kirkes omsorg (diakoni, barmhjertighed/velgørenhed, agape/caritas, eleos –
medlidenhed, den hjælpsomme gerning, fattighjælp m.v.)

• Den moderne befolkningsomsorg og statsræson: befolkningen og individerne og starten 
på moderne sundhedspolitik/biopolitik

• Den institutionaliserede omsorg for syge, fattige, tiggere, gamle og døende (hospitals-
tanken): fra velgørenhed over filantropien til den social- og velfærdsstatslige og 
rettighedsbaserede befolkningsomsorg og socialforsorg

• Den institutionaliserede og professionaliserede omsorg for småbørn (asyler, vuggestuer, 
børnehaver, børnehjem, opdragelsesanstalter m.v.)

• Den aktuelle kobling af befolkningsomsorg og individers selvomsorg

• Den gryende ‘naturomsorg’ – den grønne omstilling af omsorg 11



3. Omsorgens pædagogiske genkomst? 

 Fra udvikling og læring til trivsel og omsorg?

 Genopfindelse af et pædagogisk sprog og en pædagogisk etos – imod ‘af-
pædagogiseringen’ af pædagog- og læreruddannelsen

 De pædagogiske begrebers og temaers genkomst: omsorg, opdragelse, 
undervisning og dannelse…

 Omsorg for den pædagogiske omsorg
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