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Dans fortælling: 

… efter godt 10 år som ufaglært, på opholdssted, med de såkaldt 
uanbringelige unge, eller som jeg mente, unge mennesker med 
adfærdsvanskelige forældre, hvor jeg startede ud med at arbejde med 
det første redskab, der skal være til stede for at arbejde med 
mennesker, nemlig et oprigtigt ønske om at ville være medvirkende til 
at gøre en forskel for mennesker med færre muligheder end jeg selv, fik 
jeg muligheden, som halv-gammel, for at uddanne mig indenfor 
humaniora:

Nærmere bestemt: Uddannelsen som pædagogisk assistent.



Fordommene: 

…. Jeg spurgte mig for, og den generelle mening blandt pædagoger, 
ergoterapeuter og andet fagpersonale var, at PA-uddannelsen er en 
uddannelsen, kommunerne har fundet på, for udelukkende at kunne 
besætte stillinger i vuggestuer og børnehaver med “uddannet” 
personale 

- og det kan ikke være mere forkert...



Det kloge valg…

Uanset hvad, så havde jeg lyst til at få et eller andet bevis på, at jeg 
havde forsøgt at dygtiggøre mig, og jeg regnede egentligt med at 
returnere til opholdssteder, hvor uniformen desværre nogle gange er 
tatoveringer, store overarme og ærmeløse t-shirts og en manglende 
indsigt i regler og forordninger indenfor faget.

Og hvor blev jeg klogere,......

… Ikke kun faglig og menneskeligt, men også teoretisk og personligt.



”Jeg er noget og jeg vil noget”

Jeg fandt ud af, at efterhånden som jeg fik indsigt i teorier omkring 
børns udvikling, udviklingstrin, pædagogiske læreplaner, det 
tværfaglige samarbejde, forståelse og respekt for det enkelte 
menneskes virkelighed, indsigt i psykiske og fysiske udfordringer, ja så 
fik jeg som menneske og fagperson en ballast og en viden, der ville 
ruste mig til være en valid medspiller på enhver arbejdsplads, hvor 
arbejdet med mennesker er i højsædet.
…. jeg fandt kort og godt ud af jeg er en medspiller i et fagligt 
fodboldspil, og ikke kun en tavs indskifter der gør som de andre gør, nej 
jeg ved faktisk noget, jeg er faktisk noget og jeg vil faktisk noget…



En valid stemme

Forståelsen af teorier, indsigten i, at menneskelig værdi ikke måles i 
mammon, men i livskvalitet, på tværs af kognitive niveauer, IQ og livsvilkår, 
har for mig gjort, at jeg nu tør involvere mig på et nyt og højere niveau både 
fagligt og menneskeligt.
Før, inden PAU, kunne jeg sidde til et personalemøde og give mit besyv med 
til pædagogisk tænkning, sige ja til nye ideer og nye planer, men måske ikke 
altid med en fuld forståelse af, hvad det egentligt var, de mente, mine i øvrigt 
fantastiske kollegaer dengang. 
Nu, hvor min grundviden pga. PA-uddannelsen er på plads, kan jeg faktisk 
selv komme med nye ideer, foreslå nytænkning og gå med i projekter, hvor 
viden, teoretisk forståelse og indsigt i den nyeste forskning er i højsædet, og 
jeg kan gøre det med en viden og en forståelse, der giver selvtillid, og JEG 
bliver en valid stemme.



Uddannelse og videreuddannelse 

…ikke kun har uddannelsen givet mig alt det, jeg nævner her, det har 
gjort, at jeg efteruddanner mig, og lyst og mod på at “nørde” indenfor 
f.eks. neuropædagogik og involvere mig i de faglige aspekter af 
arbejdet, jeg er valgt til AMR repræsentant og er aktiv i nye projekter i 
min kommune, i en afdeling der heldigvis lytter og stoler på, at jeg med 
mine menneskelige egenskaber faktisk kan være med til at sætte et 
menneskeligt og fagligt positivt indtryk på nye tiltag og nytænkning.



Dannelse og uddannelse 

I den klasse jeg gik på SOSU-skolen i Skive, var vi 16 elever på PA-uddannelsen, med et

spænd i alder fra 18 år til mine 48 år, og vi havde rig mulighed for at “bare” tage en

uddannelse, men vi udnyttede, at der var flere med faglig erfaring, og flere med livserfaring, og

vi havde et fantastisk forløb, hvor vi udnyttede at kunne få lov til at “lege” med, hvordan vi ville løse 
opgaver og præsentationer af vores opgaver. 

Vi lavede alt fra dukketeater, radiospil, actionfilm og sansebaner, vi fremkaldte gråd, tænders gnidsel 
og tårer i øjnene på medstuderende og undervisere, latter og smil, forundring, skræk og 
eftertænksomhed blandt skolen ledelse, medstuderende og jævnaldrende mennesker, der havde 
deres gang på skolen, og netop den frihed vi havde, eller måske at vi tog os den frihed, indenfor de 
rammer, der var sat, ved jeg med sikkerhed, gjorde for mig, og flere andre, jeg gik i klasse med, at vi 
til fulde fik en faglig indsigt indenfor områder, der rustede os til et job med mennesker som vi vil 
profitere af i mange år fremover.



Fordomme – nok engang…

Og så lige for at vende tilbage til de holdninger jeg mødte inden jeg 
startede på PAU, nej, det er ikke kun en uddannelse henvendt til 
vuggestuer og børnehaver, selv er jeg indenfor psykiatri og rusmiddel, 
medstuderende er ansat i så forskellige job som underviser på en 
international skole i Thailand, teamleder indenfor autisme, underviser 
indenfor specialområdet, dagplejer osv., så der er rige muligheder med 
en PAU uddannelse



En klar anbefaling

Vil jeg anbefale det til andre…. ?
Ja, så absolut, for du får en faglig ballast der er uvurderlig, og du får en 
stemme der er valid og som er funderet i faglighed.
Du får en mulighed for at dygtiggøre dig indenfor et fag der er i en 
stadig og rivende udvikling, og som altid vil have brug for engagerede 
og fagligt kompetente medarbejdere.



Med venlig hilsen, og en ærbødig tak til det samfund, vi lever i, der gav 
mig en chance for uddannelse i en sen alder.

Dan H Pedersen
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