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Talepapir  
A. von Oettingen  
Pædagoguddannelsen Årsmøde, 1. marts 2018  
 
Velkommen til UCSYD og velkommen til Kolding. Mit navn er Alexander von Oettingen og 
jeg er prorektor her ved UCSYD og har den fornøjelse at byde jer alle velkommen til 
Pædagoguddannelsens Årsmøde 2018.  
 
Årsmødet har undertitlen: Hvordan svarer pædagoguddannelsen på de centrale 
udfordringer på dagtilbudsområdet?  
 
Det er et emne, der er centralt og væsentlig. Ikke kun for os, der har ansvaret for 
uddannelsen af pædagoger, ikke kun for kommunen eller dagtilbuddet rundt omkring i 
samfundet, men helt sikkert helt afgørende for de børn, der starter i dag, i morgen og i 
overmorgen og dem som vil komme engang.  
 
Men kender vi de centrale udfordringer? Ved vi, hvad de handler om? Hvordan vi får dem 
bedst løst – ansvarligt og fornuftigt. Findes der en håndbog af ”de ti vigtigste udfordringer 
til dagtilbudsområdet”? Ved vi hvad der er nøglen og udfordringen, når det drejer sig om 
barnets barndom og institutionelle opvækst?  
 
 
Mange vil sige ja og måske nævne ”at knække den negative sociale arv”, ”skabe et trygt 
barndomsliv”, ”tilbyde gode læringsprocesser” eller give ”plads til leg og barnets 
forundring”. Andre vil pege på mere institutionelle faktorer: Bedre ledelse, mere fleksible 
åbningstider og pasningsordninger, gode lærerplaner mv. Og en tredje gruppe fremhæver 
mere viden og mere forskning. Vi ved for lidt om børn og deres barndom. Og så er der 
måske også den gruppe – af eksperter og politikere – der gerne vil tale om opdragelse, og 
hvorfor forældre skal være bedre til at opdrage deres børn, før de kommer til børnehaven.  
 
Mange svar og mange meninger. Alt sammen rigtige svar og rigtige udfordringer. Og netop 
her ligger den største udfordring: Der findes ikke ét endegyldigt svar, der findes ingen, der 
har det sidste og bedste argument, der findes ingen som har monopol på barnets barndom 
– hverken politikere, forskere, lektorer, studerende eller forældre. Ja ikke engang barnet 
selv.  
 
Det var præcis det svar, den franske filosof Rosseau gav, da han skulle besvare 
spørgsmålet: Hvad der var ”opdragelsens” helt centrale udfordring på hans samtid.  
Rousseaus svar var et moderne svar. I indledningen til romanen Emile – eller om 
opdragelsen finder vi den berømte sætning. ”Vi kender ikke barndommen” og jo mere vi 
pønser på med vores erfaringer og forudfattede meninger, jo mere kommer vi til kort. Og, 
tilføjer Rousseau: ”Også efter du har læst min bog, vil du ikke kende barndommen!” 
 
Vi kender ikke barndommen? – og vi vil heller ikke vide om den, efter vi har læst romanen. 
Et mærkeligt svar, men måske et helt præcist svar og som efter mange hundrede år 
rækker hånden ud til jeres årsmøde i 2018.  
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Når I har været igennem alle gode punkter om pædagogisk læreplan, læreplansarbejde, 
faglig ledelse og organisering af dagtilbuddet og om faglig bedre pædagoguddannelse. 
Når I begynder at tale jer varm og peger på alle de muligheder udvikling, læring, leg og 
trivsel giver. Og når statistikere har set på tallene og effekterne af en vellykket barndom, 
hvor man møder tusindvis af ord og begreber. Når alle har talt, så husk på den franske 
filosof og excentriker J.-J. Rousseaus mærkelige formulering. ”Vi kender ikke 
barndommen”. Uanset hvor meget vi forsker, uddanner eller organiserer og leder.  
 
Barndommen er ukendt, fordi det er ukendt, hvad barnet engang ville kunne, ville erfare, 
ville opleve eller ville skabe.  Dagtilbuddet er mødet med den ukendte barndom – og ikke 
den kendte barndom. At håndtere denne ukendthed kræver en god og faglig uddannelse, 
et godt samarbejde med aftager og kommuner om dagtilbuddet, god ledelse og ikke 
mindst forskningen om den ”ukendte barndom” og dens centrale udfordring.  
 
Jeg vil ønske jer alle et godt møde.  
 
Velkommen! 
 
 
 


