
En pædagoguddannelse 
burde alle tilegne sig 
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Hvorfor mener Mads. at 
pædagogfaget er vigtigt – og 
hvilke værdier skal vi værne 
om? 
a 

Menneskesyn 
Mads mener, at pædagogfagets 
grundlæggende værdier og syn 
på det enkelte menneske er 
vigtige, meget vigtige – ikke 
mindst når man bor og arbejder i 
en velfærdsstat som Danmark.  
Han mener, at alle derfor med 
fordel kunne drage nytte af en 
pædagoguddannelse og på den 
måde blive klogere på de 
værdier, vores samfund i stor 
udstrækning bygger på – at vi 
passer på hinanden. 
a 
Unikt og værdifuldt 
At vi passer på hinanden og ser 
det enkelte menneske som unikt 
og værdifuldt er en grundlæg-
gende værdi i vores samfund. 

Hvordan har Mads’ praksis med 
børnene ændret sig, efter han 
er startet på merituddannelsen? 
a 
Nye perspektiver 
Uddannelsen giver helt klart nye 
perspektiver og dermed også 
flere overvejelser i forhold til de 
værdier og det syn på andre 
mennesker, man som 
udgangspunkt kommer med, 
siger Mads. Den viden og indsigt, 
man får på uddannelsen, gør det 
muligt at se ind i sit arbejde med 
helt nye briller og i et nyt og 
større perspektiv. 
a 
Indsigt og udsyn 
Mere viden giver et skarpere blik 
for og forståelse af både 
helheden og det enkelte barn. 
Man får et bredere udsyn og 
bliver dermed (endnu) bedre til 
at udføre sit arbejde med 
børnene, siger Mads. 

Hvordan oplever Mads at være 
både medhjælper og 
studerende? 
a 
En opdelt hverdag 
Det kan i begyndelsen føles lidt 
forvirrende både at være 
studerende og arbejde fast som 
medhjælper. Det er derfor vigtigt 
at kunne give slip på ens tanker 
om sit arbejde, mens man er i 
skole – og ens tanker om den 
næste opgaveaflevering, mens 
man er på arbejde. Senere i 
forløbet vil det blive nemmere at 
forene de to roller og relatere 
dem til hinanden. 
a 
Merituddannelsen  
Mads lægger dog vægt på, at det 
er tydeligt, at man fra uddannel-
sens side tager hensyn til, at de 
studerende er voksne, der også 
har et arbejde – og at hele 
studiet er planlagt derefter. ■

 

Mads er i gang med første år  
af merituddannelsen og  
arbejder samtidig som fast 
medhjælper i Tranbjerg 
Dagtilbud.  

Se nedenfor, hvordan Mads 
oplever at være studerende og 
samtidig arbejde som 
medhjælper. Og bliv klogere på, 
hvorfor han mener, at alle med 
fordel kunne tilegne sig en 
pædagoguddannelse.  

Tranbjerg Dagtilbud – Sammen gør vi en forskel! 


