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• Hvad siger forskningen om 
betingelsernes betydning for 
omsorg?

• Forholdet mellem omsorg og 
læring - komplementære eller 
konkurrerende begreber? 

• Mulige veje til øget omsorg på 
daginstitutionsområdet

Tre temaer



Forskningsoversigt om omsorg i daginstitutioner i DPUs serie ”Pædagogisk Indblik”
Over 4.500 titler/abstract og 154 artikler er gennemgået, 74 er kondenseret. 
• Overvægt af nordiske studier - incl. adskillige svenske og norske ph.d.-

afhandlinger 
• Stort fokus på omsorgens diskursive, etiske, historiske, (køns)politiske rødder 
• Bred accept af daginstitutioners dobbelt formål: at drage omsorg for barnet her 

og nu samt at drage omsorg for barnets dannelse og udvikling (Josefson, 
2018). Alligevel synes omsorgen under pres af læringsdagsordenen (Löfdahl & 
Folke-Fichtelius, 2015) 

• Omsorgsbegrebet problematiseres (1) Belastet af den historiske forbindelse til
hjemmelighed, køn og klasse (2) Belaster professionaliseringsbestræbelser (3) 
Begrebet formår ikke at åbne for kompleksitet og dilemmaer knyttet til det
pædagogiske arbejde i daginstitutioner (Rockel, 2009)

 Forskningen siger stort set intet om betingelsernes betydning for omsorg

Hvad er omsorgsforskningen optaget af? – kort fortalt
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Omsorg kan ikke reduceres til en individuel følelsesmæssig 
disposition og/eller relationer og samspil, omsorg er også et 
sociokulturelt fænomen, som formes af policy og ideologi 



• Omsorg figurerer en gang i dagtilbudsloven
• Omsorg figurerer 12 gange i ”Rammer og 

indhold”. Læring optræder 380 gange på de 60 
sider

• I den norske rammeplan for dagtilbud fra 2017 
optræder omsorg  20 gange og læring 25 
gange på de 64 sider

• I den svenske rammeplan fra 2019 optræder 
omsorg 15 gange og læring 47 gange på de 24 
sider.

• Bl.a. Ailwood et al. (2022) påpeger, at omsorg 
både i policy dokumenter og i læreplaner ofte 
reduceret til opfyldelse af barnets basale behov 
for trøst, mad og en ren ble, med andre ord 
noget vi skal være optaget af i fx 
rutinesituationer og ved måltider.

Omsorg på policy niveau



Omsorg nævnes nul gange – læring nævnes 151 gange på de 72 sider
De 70 dagtilbudschefer vurderer, at dagtilbuddene er tæt på at realisere 
intentionerne ift.: 
• Faglig ledelse (70 %) 
• Det brede læringssyn og læring hele dagen (58 %) 
• Det sammenhængende børneliv (58 %) 
• Børnesyn og børneperspektiver (55 %)
• Kun 10% af de adspurgte dagtilbudschefer vurderer, at ”alle eller næsten alle” 

dagtilbud i deres kommune er meget tæt på at realisere intentionerne fsva
Børnefællesskaber og børn i udsatte positioner. Dette er et fald fra 22% i 
2018

Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan - Slutrapport 
udarbejdet af EVA, februar 2022 



Dokumentanalyse: af juridiske retningslinjer og policy dokumenters viser:
• Stor enighed om værdierne: børns egen leg, holistisk udvikling, heldagspædagogik, 

trivsel, demokrati, lighed, deltagelse, barnets rettigheder, fællesskab og social 
retfærdighed. En bred vifte af læringsområder, hver med specifikke læringsmål

Interviews med pædagoger: 
• Strukturelle dimensioner som normeringer, gruppestørrelse og personalemangel 

indgår sjældent i evalueringerne, men har stor betydning for om institutionerne kan 
leve op til retningslinjerne

 Omsorg er uden konkrete mål og kan ikke planlægges, bl.a. derfor indgår omsorg 
ikke i daginstitutionernes evaluerings- og dokumentationsarbejde (Löfgren & Folke-
Fichtelius, 2015)

 Når omsorg omtales i pædagogers dokumentationspraksis, er det fordi børn skal 
lære at udvise omsorg for hinanden (Löfgrens, 2015)

Nordisk Råds rapport fra 2022 om evalueringer og målinger i 
daginstitutioner: omsorg og betingelser indgår ikke i policy 



Da konsulent/underviser Dorte Rudi Andersen og hendes kollega for 4 år siden 
bogstaveligt talt satte omsorgen i centrum af læreplansblomsten i forbindelse med et 
lederkursus i en kommune, blev hun kaldt til samtale i forvaltningen

Dagtilbudslovens § 8, stk. 8 
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at 
dagtilbuddene i relation til den 
pædagogiske opgave ledes
alene med udgangspunkt i den 
pædagogiske læreplan og i 
overensstemmelse med den 
pædagogiske læreplans børnesyn og 
brede læringsforståelse jf. stk. 3 og 4.



• Omsorg optræder 7 gange i bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen fra 
2017. Til sammenligning optræder læring 46 gange

• I KPs PRAKTIKHÅNDBOG, Pædagoguddannelsen, nov. 2021 – 62 sider 
optræder omsorg 6 gang bl.a. som færdighedsmål i 2. praktik på 
specialiseringen i Dagtilbudspædagogik: Tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse 

• Første praktik i Svensk pædagoguddannelse: Delmål: ”Være 
opmærksomme og møde barnets behov for omsorg i forskellige situationer 
og møde barnet på en anerkendende og respektfuld måde i 
overensstemmelse med daginstitutionens værdigrundlag”

• I Evaluering af pædagoguddannelsen fra november 2021 angiver 74% af de 
920 lederne, at nyuddannede pædagoger på dagtilbudsområdet i meget høj 
grad er i stand til at vurdere og sikre, at alle børn mødes med omsorg

Omsorg i pædagoguddannelsen – ikke et entydigt billede



• Pædagogers narrativer om omsorg er på vej til at blive gjort tavse (Löfdahl & 
Folke-Fichtelius, 2015)

• Implicit antagelse om at omsorg ikke kræver uddannelse. Fx er kravet til 
uddannet personale i New Zealandske vuggestuer væsentlig lavere end i 
børnehaver (Rockel, 2019)

Det konstateres, at omsorgen påvirkes af ydre rammer og betingelser som bl.a. 
økonomiske og materielle forhold, styringsmekanismer og ledelsesstrukturer 
(Greve, 2021), men HVORDAN og hvilken BETYDNING undersøges ikke 
(Recchia et al., 2018) 

Ringe forskningsmæssigt fokus på betingelsernes betydning 
for omsorg på institutionsniveau



Voksen-barn samspil og relationer som betingelse for omsorg

• Normeringer og gruppestørrelse har betydning for proceskvalitet (VIVE, 2022)
• Omsorgsforskningen er ikke optaget af (1) Det levede voksen-barn samspil (2) 

betingelsernes betydning for voksen-barn samspillet (3) empiriske 
undersøgelser af omsorgsprocesser

• Adskillige teoretiske bud på hvad der indgår i ”den gode omsorg”. Fx peger 
Tronto på 4 komponenter:

1) Opmærksomhed (at opdage/se efter om der er brug for omsorg)
2) Ansvar (at påtage sig ansvaret i handlinger – både overordnet og specifikt)
3) Responsivitet (åbenhed for hvordan omsorgen modtages -> gensidighed)
4) Kompetencer (for omsorg til den enkelte og for hele gruppen)
• Omsorgen kan ikke fremmes alene gennem oprustning af personalets moral 

og ændring af attituder ……



• Ifølge Broström (2006) er EDUCARE en 
forening af undervisning, opdragelse og 
omsorg forstået som 3 integrerede
dimensioner af dagtilbudspædagogik

• I omsorgssituationen drejer det sig ikke 
”bare” om at være sammen – pædagog 
og barn er altid sammen om noget.
Pædagogen hengiver sig til barnet for 
dets egen skyld samtidig med, at han 
eller hun reflekterer over en form og et 
indhold, der kan bidrage til barnets 
læring og udvikling (Broström, 2006)

I mere end 20 år har forskningen diskuteret forholdet mellem 
omsorg og læring – EDUCARE er et af budene



• På den ene side har børn brug for omsorg for at lære, på den anden side er 
børns eventuelle læringsudbytte irrelevant i forhold til spørgsmålet om 
pædagogens opgave med/ansvar for at yde omsorg (Moser og Tholin, 2007)

• Eller som Østrem, 2008 formulerer det: ”Dersom omsorg er livsnødvendig og 
livsbærende, synes det problematisk, at relatere omsorgen til formål og 
funktioner udover den selv” 

• Responsiv omsorg rettet mod at sikre trivsel her og nu mens proaktiv omsorg 
er en relationel kvalitet rettet mod at sikre barnets fremtidige muligheder 
(Winther-Lindqvist, 2021). Responsiv omsorg har forrang og må aldrig ofres 
for proaktiv omsorg (ibid.)

Omsorg er en væsentlig del af pædagogikken for små børn (Moser 
og Tholin, 2007)



• Når omsorgen udgrænses, sker der en legitimering af magt- og 
privilegiestrukturer, som kan føre til øget ulighed fsva køn, klasse og etnicitet 
(Tronto, 1993). 

• Langford & White (2019) anbefaler at omsorg informerer det pædagogiske 
arbejde på policy niveau og ændre forestillingen om, hvad der udgør god 
pædagogik

• Heri indgår også et fornyet politisk fokus på de betingelser, der er 
forudsætningen for omsorg og trivsel for både børn og pædagogisk personale 
(herunder normeringer, uddannelse)

• En anden vej kunne være at udvikle sprog for omsorgsmiljøer, omsorgssyn, 
omsorgsprocesser, omsorgserfaringer (Tholin, 2013) og pædagogers 
egenomsorg (Petersen, 2022)

• Bringe den inspirerende omsorgspraksis frem i lyset……

Mulige veje til øget omsorg på daginstitutionsområdet



Lupinmarken i Viborg har i knapt 10 år tilbudt en times ugentlig legestue for 
kommende vuggestuebørn og deres forældre – typisk i 8-12 uger forud for den 
egentlige tilvænning
• Alle forældre tager imod tilbuddet
• Der bliver ikke tilrettelagt særlige aktiviteter for de nye børn og forældre i 

legestuetidsrummet. De skal møde vuggestuehverdagen så realistisk som 
overhovedet muligt. Den pædagog som står for tilvænningen, er altid til 
stede, oftest sammen med et par af de yngste børn i vuggestuen. Øvrige 
børn og personale er i aktivitet i andre rum eller udenfor

• Ved selve opstarten er børnene langt mere trygge, glade og nysgerrige 
• Der afsættes ikke ekstra normering til denne praksis (4,7 årsværk til 20 børn)
• Den ændrede praksis har øget den faglige stolthed
(kilde: Lise Bech Madsen, Leder)

Inspirerende omsorgspraksis fra ”Barnet i Centrum”
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