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Dannelsen i produktionsskolen 
Interview med Knud schirmer  

 

Vi skal have sat et plankeværk op. Bagefter 

kan vi se på plankeværket: ’Det står der, og 

du er stadig i live’ 

Produktet er i fokus! 

Knud, hvis vi overordnet forstår dannelse som den 

proces, der gør dig i stand til at se ud over egen 

næsetip og indgå i et større fællesskab – hvordan 

foregår det så på produktionsskoleværkstedet? 

Knud Schirmer: Hvis vi tager udgangspunkt i  
forskellen mellem at være fælles om noget og så 
et socialt samvær, så er det sidste i høj grad base-
ret på personlige følelser, mens det første hand-
ler om et (arbejds)fællesskab, hvor man skal kun-
ne være sammen med andre uden at tage alle 
sine personlige følelser med. I værkstedets ar-
bejdsfællesskab er det produktet, der er i fokus. 
Det skal afspejle en faglig kunnen. Og så skal per-
sonligheden træde i baggrunden. På mit værksted 
træner vi at kunne arbejde sammen uden nød-
vendigvis at kunne lide hinanden. Vi øver os i at 
parkere personligheden udenfor, så det faglige 
samarbejde lykkes. 

Prøv at give eksempler på det 

KS: Tag f. eks. en ung med social fobi. For hende 
går det hele ud på at beskytte sin personlighed, 
så den kommer til at fylde for meget. Hun skal 
træne sig i at holde personligheden udenfor. For 
at gøre det, arbejder vi konkret. Vi skal have sat 
et plankeværk op. Bagefter kan vi se på planke-

værket: ’Det står der, og du er stadig i live’. Men 
man er nødt til at hjælpe dem med at fortælle 
historien, så de kan se, hvad der sker. 

De udadvendte skal lære at holde igen og ikke 

gøre en fest ud af enhver situation. Panelkrybe-

ren skal se, at han kan gøre noget rigtigt: Måle et 

bræt ud og save det. Skrue skruerne rigtigt i. Der 

skal skabes ro til, at de kan fordybe sig i opgaven, 

og så skal der tilføres tilpas forstyrrelse. Man 

taler jo om tryghedszonen, læringszonen og pa-

nikzonen. Læringszonen er meget smal for nogle 

af vores unge, og den skal gøres bredere og mere 

mangfoldig. Det kan man kun gøre ved at arbejde 

tæt på panikzonen. 

Det faglige er vigtigt 

For at de unge kan udvikle sig personligt, så er de 

altså nødt til at lægge personligheden fra sig? 

KS: Ja. Og derfor er det faglige vigtigt. De slæber 
rundt med en kæmpe kasse med alle mulige pro-
blemer. De skal øve sig i at skille tingene ad. Hvis 
de kan isolere nogle problemer, kan de styrke de 
andre, de kan blive overskuelige i stedet for at 
det hele bliver blandet sammen. 

Men det er vel ikke de her ord, du bruger overfor 
de unge, når du hjælper dem med at fortælle 
historien?   

KS: Nej jeg forklarer det meget enkelt; at man 
skal kunne arbejde uden at blive personlig. ’Hvis I 
indgår i et sjak på en arbejdsplads, så er det som 
oftest ikke nogen, I selv vælger. Derfor er I nødt 
til at tænke over, hvad I viser de andre. I skal 
docere jer selv i en passende mængde’. De skal 
lære at tale i et acceptabelt sprog, at kunne joke i 
en håndværkerjargon, men også at vide, hvornår 
man overskrider grænsen. 

Øvelsen er at få dagligdagen til at ligne en hånd-
værkerrytme så meget som muligt. Vi kan jo ikke 
give dem mere i løn. Men jeg siger til dem, at jeg 
er mester og forventer det og det i dag. Hvis vi 
har nået det allerede kl. 15, så kan I gå hjem før 
tid. På den måde skaber de også en forventning 
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til sig selv: Hvis jeg kan det her, kan jeg få noget 
ud af det. Jeg kan opnå noget, hvis jeg koncentre-
rer mig. Jeg plejer at sige, at jeg underviser i do-
venskab. Man skal tænke sig om, når man arbej-
der, så er man fri for at gøre tingene to gange. 

Funktionerne på en arbejdsplads afføder evner 
på det sociale og personlige område. Man lærer 
selvkritik, og man lærer at se med kritiske øjne på 
andre. Det hjælper til fællesskab. Det kærlige 
drilleri, at kunne grine lidt af sig selv. Nogle gange 
tager de unge syvmileskridt på det her område. 
Så bekymrer de sig pludseligt ikke længere om, 
hvordan bukserne lige sidder. Så opnår vi en 
umiddelbar ærlighed i samværet. Hvis man hele 
tiden skal tænke på, hvordan man ser ud, så er 
hjernen hele tiden på dobbeltarbejde, og det 
hæmmer den faglige læring. 

Jeg bruger enormt meget humor. Hvis vi kan gri-

ne sammen, så er vi nået utrolig langt. Jeg bruger 

mig selv meget. Man må gerne grine af mig. Jeg 

fortæller om min familie og mine børn. Hvordan 

de er børn. Mange af vores unge mangler et spejl 

for at se, hvad der har været rigtigt og forkert i 

deres eget hjem og familie. 

Når plankeværkset står der 

KS: Nogle gange siger de: Hvorfor kan du ikke lide 

mig? Det handler ikke om at kunne lide eller ikke 

lide, det handler om at noget lykkes. Når planke-

værket står der, så er det noget, der er lykkedes. 

Nogen kan være med til at holde brættet. Andre 

kan skrue skruer i. Det handler om at finde en 

passende opgave til alle. De skal have et sted at 

være. Vi skal ikke alle sammen det samme sted 

hen. Nogle skal aldrig være håndværkere, men de 

har valgt mig som rollemodel. Det er jo også en 

opgave vi har som lærere. At være en voksen, 

hvormed de kan have en ordentlig relation. 

Rummelighed 

Nu er du på vej ind i et andet vigtigt emne: Rum-

melighed. Det er et begreb, der hele tiden kom-

mer på banen i vores skoleform, og i uddannel-

sessystemet i det hele taget. Men hvad vil det 

egentlig sige? 

KS: At være rummelig handler om at skabe et 
realistisk og acceptabelt fællesskab indenfor nog-
le rammer. De unge på værkstedet skal acceptere 
de rammer, jeg sætter op for dem. Jeg skal ac-
ceptere deres evner og give dem udfordringer, 
der svarer til deres evner. Det er på en måde helt 
kierkegaardsk – hvis man ikke møder dem i øjen-
højde er man bare en blærerøv. De er godt klar 
over forskellene mellem dem indbyrdes. Dem 
behøver vi ikke forklare. Men de skal lære at 
kunne acceptere forskelle i evner og adfærd. Hvis 
jeg irettesætter en, og han siger: ’Hvorfor kan du 
ikke lide mig?’ Så trækker han personligheden og 
følelserne ind. 

Det tager 5000 timer, at få en håndværkerud-
dannelse. Hvis man hele tiden skal have følelser-
ne med samtidig med at lære det konkrete – så 
tager det 10.000. Så vi skal også uddannelses-
danne dem – gøre dem i stand til at kunne mod-
tage læring. 

At vælge fra er måske den største udfordring her. 
Der er hele tiden ting, der skal vælges aktivt fra. 
Hver gang de lader sig forstyrre skubber de til 
timetallet. Og så skal de lære at docere sig selv i 
de rette mængder i forhold til situationen – når 
de kan det, er de nået rigtig langt. Derefter er det 
forholdsvis let at vælge en faglig retning ud fra 
interesser og evner. Så man kan sige, at I værk-
stedet bruger vi faget som en ramme, hvor per-
sonligheden kan udfolde sig eller danne sig i en 
realistisk relation til omverdenen. 

  
Knud Schirmer er værkstedslærer på Bygge An-
læg på Greve Høje Taastrup Produktionsskole 
 


