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Dannelsen i Produktionsskolen 
Interview med Sisse Carelse 

 

Det er en del af de unges dannelsesproces at 

være med til at oplyse andre om verdens ud-

fordringer. Man kan sige, at de skal komme 

frem til en erkendelse, der hedder: ’Jeg er ikke 

afhængig af verden, jeg er en del af den!’ 

 

At blive aktivist 

Sisse Carelse: Aktivist er jo ikke noget man bare 

er fra starten, det er noget man bliver. Man går jo 

ikke ud i verden og vil være aktivist. Man møder 

det, og bliver draget ind i det. Det er jeg i al fald 

selv blevet. 

Hvis jeg skulle pege på nogle teoretiske guruer, 

der har inspireret aktivisterne, så kunne det være 

Paolo Freire, der sagde, at ’de fattige skal tage 

friheden og magten og ansvaret for deres eget 

liv’. Altså, det handler om myndiggørelse af de 

marginaliserede, og om at de skal få handlekraft. 

Man kunne også pege på Peter Kemp, der snak-

ker om ’verdensborgeren’ og om at have global 

handlekompetence. 

Så hvordan mener du, at aktivismen har en funk-

tion i produktionsskolen? 

SC: I aktivismetraditionen går sagen forud for dig 

selv. Man bliver dannet gennem sagen. 

Så det aktivismen kan, er i høj grad at gøre de 

unge til aktive medborgere, der bliver bevidste 

om centrale problemstillinger, kan reflektere på 

et oplyst grundlag og bidrage til løsninger. Det er 

en del af deres dannelsesproces at være med til 

at oplyse andre om verdens udfordringer. Man 

kan sige, at de skal komme frem til en erkendelse, 

der hedder: ’Jeg er ikke afhængig af verden, jeg 

er en del af den!’ 

Altså at kunne bidrage? 

SC: Jo, men i aktivistkulturen har man mulighed 

for selv at pege på problemstillinger, man vil have 

ændret eller forholde sig til. Det handler om de-

mokratisering som et fælles projekt, et fælles 

tredje. Men det flytter også voksenrollen: man 

undersøger tingene sammen og leder sammen 

efter svar. 

Det betyder også, at du ikke kan vide, hvad de 

unge bliver til. Det kan godt ske, at de ikke går ind 

i en uddannelse. Så som lærer sætter du også dig 

selv i en usikkerhedsposition. 

Forskellige positioner 

Selvfølgelig skal vores unge helst have en uddan-

nelse, og vi bliver jo kisteglade, når det lykkes for 

dem. Men der er også en social virkelighed, vi er 

nødt til at forholde os til. Vi må se i øjnene, at der 

er nogen af vores unge, der ikke er egnede til at 

gå i uddannelse. Hvad skal vi stille op med dem? I 

forhold til dem, er det interessante, at aktivismen 

stiller mange forskellige positioner til rådighed, 

hvor forskellige styrker og færdigheder kan 

komme i spil. 

I har jo valgt, at oprette et helt værksted, hvor 

produktionen simpelthen hviler på aktivistiske 

principper. Jeres Ung Aktion værksted.  

SC: Det har vi. For mig har aktivismen altid været 

forbundet med et socialpædagogisk element. Jeg 

har været i masser af sammenhænge, hvor det 

var en del af det, at tage os af de skæve unge. 

NGO’erne er med tiden blevet meget elitære. De 

er i høj grad blevet for gymnasieunge og de, der 
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går en akademisk vej. Der er en bestemt samtale-

form og mødeform osv. Det har snævret de muli-

ge positioner ind. 

Her på skolen er vi nødt til at kreere aktivistposi-

tionerne i forhold til det, vores unge kan. Tag ikke 

fejl, det er et kæmpearbejde bare at komme af-

sted med dem. Men når vi så har været ude på en 

skole og fortælle, og en pige siger: ”Det kan godt 

ske, at der var 100 i lokalet, og der kun var tre, 

der lyttede. Men så har vi jo nået de tre ikke, så 

er vi jo lykkedes!” Ja, så er det jo fantastisk. 

De store spørgsmål 

Når vi laver en festival, så er der masser af pro-

dukter og praktisk arbejde. Men formålet peger 

ud over de enkelte produkter. De bruges i en 

større sammenhæng. De peger ud på de store 

spørgsmål i verden; hvordan er det at være ung i 

Vietnam, f.eks. 

Hvad er det for et fællesskab, aktivismen tilbyder? 

SC: Det er vel altid et vilkår, at man skal bidrage 

til fællesskabet. Men i aktivismen kan du nok 

være længere tid, inden folk forlanger noget af 

dig. Og du kan bidrage på flere forskellige måder. 

Du kan selv foreslå, hvordan du kan bidrage. 

Men selvfølgelig er det også et spørgsmål, hvor 

udvidet man kan gøre sit fællesskab. Hvor meget 

man tør give slip på kontrollen. Det skøre skæve 

fællesskab skaber også større forventninger. Her 

er der tale om at dannelsen er en helt transfor-

mationsproces. Man får øje på flere positioner 

ude i verden, og man oplever vigtigheden af dem. 

 

 

 

 

 

 

Paulo Freires tekster handler om at sætte 

spørgsmål ved autoriteter. Om at gå i dialog om 

det uretfærdige. At være i et fællesskab er at 

bidrage, men det er også at tage retten til at stille 

spørgsmål til vilkårene – retten til at være kritisk 

– at handle konstruktivt.’ 

De unge skal lære at begå sig på en arbejdsplads 

og i et fagligt miljø, men jeg mener også, at de 

skal noget mere. De unge skal ikke bare assimile-

res ind i skurvognens omgangsform, de skal også 

sige fra: ”Den måde du taler til mig, er ikke rime-

lig!” 

Så det skal gå hånd i hånd. De unge skal kunne 

tilpasse sig de krav, de møder, men samtidig selv 

stille krav, og aktivt tage ansvar for deres omver-

den. Hvis det kun går den ene vej – at de unge 

alene skal tilstræbe at passe ind i de ydre krav – 

kan det resultere i angst, selvværdsproblemer, 

depression og tilbagetrækning. Og de vil stå uden 

de kompetencer, der efterspørges på et arbejds-

marked, hvor man skal være ”pro-aktiv”, selv-

stændig og skabende. 

 

 
Sisse Carelse er forstander på Den Økologiske 
Produktionsskole på Nørrebro i København  


