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Temapapir: Pædagogik og omsorg 
hænger sammen, uanset køn
Førhen var pædagogikken et rummeligt fag, som skulle rumme alle typer mennesker, alle former for pæda-
goger og forskellige pædagogiske tanker. Vi havde institutioner, hvor man ikke skulle være bange for at være 
i enrum med børnene, pædagogerne kunne give smækkys, kramme og have børnene på skødet, uden nogen 
udefra ville mistænkeliggøre det. 

Der er sket et paradigmeskift i pædagogikken, samfundet stoler ikke på pædagogerne, og dette resultere i 
mistillid pædagogerne imellem. 

Vi er nået til et punkt, hvor det er blevet acceptabelt i pædagogisk praksis, at der er blevet indført glasruder 
ind til puslerummet, det er blevet en norm, at man skal være to pædagoger tilstede i toiletsituationer, ligeledes 
har flere kommuner indført at pædagogerne ikke må have børnene på skødet.  

Vi har accepteret disse foranstaltninger med argumenterne, ’det er for vores eget bedste’, ’vi skal passe på 
os selv’. I stedet skal og burde vi tage kampen op og gå på barrikaderne, hvor vi i fællesskab skal stoppe de 
foranstaltningerne og de ændringer. Vi skal kræve retten til at lave ændringer, som vi mener er acceptable for 
vores pædagogiske profession. Hvis pædagoger overvåger pædagoger i hverdagen, resultere det i mistillid. Det 
er krænkende for faget og fagligheden.

Vi har som kommende pædagoger et moralsk ansvar, som har udgangspunkt i de nære relationer, dette er 
gældende uanset køn, og det kan man ikke lovgive omkring. 

Vi har som fagprofessionelle omsorgspligt - i omsorgsbegrebet ligger der to betydninger:

• Barnets integritet skal respekteres og den kulturelle betydning er essentiel. 
• Barnet har brug for almen omsorg; at tage dem op på skødet, få en krammer samt nærvær i relationen.

Omsorg er en central del af vores faglighed, derfor skal vi ikke underkende omsorgsbegrebet. 

Relationen mellem pædagog og barn er båret af omsorg og tillid, derfor er det ikke i orden, at vi krænker 
børnenes personlige rum, fordi pædagogerne ikke har tillid til sig selv, på grund af samfundets frygt for pædofili. 
Det er kritisabelt at samfundet og vores profession hæmmer børns trivsel og udvikling ved ikke at gå imod de 
tendenser, der kan være lokalt, og at man ikke må tage barnet op på skødet for at trøste. 

Vi skal ikke skærme os for børnene og indirekte vise at vi, som deres sekundære omsorgspersoner, ikke kan 
være der for dem i skrøbelige situationer - vi skal være der i alle situationer. 

Vi skal som pædagogstuderende ikke finde os i at vores kommende pædagogiske praksis bliver forringet, 
fordi samfundet fokuserer på frygten for pædofili og dermed på bekostning af den pædagogiske kerneopgave. 

Derfor bliver vi nødt til at revurdere de retningslinjer, der er i praksis, vi bliver nødt til at tage diskussionerne 
op på højere plan, når det handler om børns trivsel og udvikling i institutionerne. Vi skal beskytte og under-
støtte børn, vi er børnenes advokater, men det kræver at vi får genskabt tilliden fra samfundet. 

Vi skal som kommende pædagoger ud på et arbejdsmarked, hvor det skal være trygt for alle uanset køn at tage 
på arbejde, uden at skulle ændre sin adfærd.

Vi skal som pædagogstuderende kæmpe målrettet for at få definitionsmagten over den pædagogiske praksis 
tilbage til pædagogerne. Det er vores fag og vores faglighed, der skal definere vores praksis. Omsorg vil altid 
være omsorg uanset køn. Derfor skal vi anerkende og ligestille alle køn i vores profession


