
Temapapir vedtaget på PLS årsmøde 2017 

Dannelse, æstetik og en rejse mod målet 

Hvor blev pengene af 

Har Niels Hausgaard i sangen ‘Blomsten er rød’, hvor han synger, om en lille dreng der 
maler og udtrykker sig på sin helt egen måde, hvorefter han bliver irettesat af en lærer der 
fortæller ham at der kun er en måde at male på, en god pointe? I sangen bliver drengens 
kreativitet undertrykt og han tilpasser sig til sidst lærerens ønsker. Men hvem siger at 
læreren har den eneste sandhed? Vi mennesker er ikke ens og det skal vi heller ikke være. 
Vi skal udfolde vores kreativitet og her spiller æstetisk læring en central rolle. Det er her vi 
udvikler os som mennesker, lære ting om livet og hinanden, lære at eksperimentere, flytte 
grænser og få succesoplevelser, grine og have det sjovt, skabe positive relationer. Det er 
med andre ord en del af dannelsesprocessen. 
 
Det er her pædagogik kommer ind i billedet, for i bund og grund er det at udøve pædagogik 
en refleksion over dannelse. Dannelse er en process der varer hele livet, hvor grundstenen 
bliver lagt i barndommen.  Vi som kommende pædagoger skal kunne reflektere over hvad 
samfundet er for en størrelse og hvad mennesker har brug for for at komme på den rigtige 
dannelsesrejse. En rejse som får altoverskyggende betydning for et menneske og evnen til 
at agere i det samfund de er en del af.  
 
Men når først vi, som kommende pædagoger, ikke får den plads til at fordybe os i processen 
og stille de kritiske spørgsmål som får os til at reflektere, fordi der er et nøje planlagt mål og 
manglende økonomi på uddannelsen, betaler dem vi skal ud og arbejde med prisen. Da vi 
skal uddannes til at arbejde med mennesker og relationerne imellem dem, ser vi det som et 
problem at vores uddannelse er blevet fokuseret omkring nogle forskellige kompetencemål. 
At vi som studerende bliver målt og vejet i alt vi gør, afspejler desværre også de pædagoger 
der kommer ud i samfundet. At vi som studerende bliver målt og veget i alt vi gør, afspejler 
desværre også de pædagoger der kommer ud i samfundet. I stedet skal vi udvikle kritisk 
refleksion, og kunne finde frem til den bedste løsning i praksis. Hvis vi ikke bliver tvunget til 
at lære den måde at tænke på, hvis der ikke bliver stillet krav til os hvordan skal vi så blive 
gode pædagoger. Det er her processen kommer ind i billedet, det er i processen at vi 
udvikler os, men når eksamen lurer lige om hjørnet, drukner den kritiske refleksion 
desværre, fordi der ikke er tid til fordybelse. Tid til at sætte sig godt og grundigt ind i et 
bestemt emne, der findes interessant.  
 
Når man vælger at skære i landets, i forvejen billigste uddannelse, sender man desværre et 
kedeligt signal til resten af samfundet om at pædagoger ikke skal prioriteres. Det går ud over 
både os som studerende og alle dem der arbejder indenfor området. Men det går først og 
fremmest ud over de mennesker vi skal arbejde med. 
 
Uden vejledning, krav og et trygt læringsmiljø vil det ikke kunne lade sig gøre. Vi oplever 
desværre at man fra politisk side ikke anerkender det utrolig vigtige samfundsopgave det er 
at udvikle andre mennesker. Uanset hvilket område vi kommer til at arbejde indenfor, skal vi 
kunne løfte andre menneskers potentiale til deres maximum. Men når man vælger at skære i 



pengestrømmen til vores uddannelse, vil vores uddannelse blive forringet og dermed vil vi 
ikke opnå vores fulde potentiale som fremtidige pædagoger. Det vil betyde at vi vil tabe flere 
mennesker på gulvet og dermed vil regningen til samfundet på sigt blive meget større. 
 
Uddannelsen til pædagog har efterhånden mistet den æstetiske tilgang til læring, hvor man 
lærer gennem sanser, følelser og oplevelser. Fokus er flyttet fra ‘rejsen’ til ‘målet’, fra 
‘processen’ til ‘eksamen’. Med det resultat at vi mister den kritiske refleksion over egen 
dannelse. Hvis vi ikke bliver uddannet til at gøre det selv, hvordan skal vi så kunne gøre det 
ved andre? 
 
Vi ønsker os en pædagoguddannelse, der tager højde for, at vi skal udvikle os som 
mennesker og ikke bare få viden ind i hovedet, som vi ikke kan bruge i praksis. Hvis vi skal 
kunne inspirere andre mennesker, så må vi selv, som rollemodeller kunne gå forrest. Stille 
os op og tage stilling til og argumentere for det der gerne skulle blive vores praksis. Når der 
bliver sparet på uddannelse, bliver der sparet på relationer. Vi ønsker os en velfinansieret 
pædagoguddannelse der ikke efterlader regningen for vores sparsomme uddannelse til de 
mennesker vi skal ud og arbejde med. Der er brug for midler til at skabe en uddannelse med 
et godt studiemiljø og et trygt læringsmiljø - en uddannelse med små hold og få opbrud, hvor 
relationerne til medstuderende og undervisere prioriteres højt. En uddannelse med 
relationer, kreativitet og æstetik i højsædet 
Vi ønsker os en pædagoguddannelse der bliver anerkendt for den vigtige opgave det er at 
danne andre mennesker. Anerkendt for den vigtige opgave det er at give mennesker der 
ikke kan selv, et værdigt liv.  
 


