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Årsmøde 2016: Praksisgørelsen 
/MSS 

 

På Produktionsskoleforeningens Årsmøde 2015 

fremsatte vi det retoriske og konkrete spørgsmål 

til produktionsskolernes fremtid: Skolegørelse 

eller praksisgørelse? Retorisk fordi det praktiske 

udgangspunkt ligger implicit i produktionsskoler-

nes hele eksistensberettigelse, både når vi ser på 

lovgivningen, og når vi ser på produktionsskoler-

nes pædagogiske koncept. Men samtidig konkret, 

fordi vi som skoleform ind imellem kan føle os 

pressede til at blive mere ’skoleagtige’ for at 

imødekomme det omgivende samfunds ønsker til 

flere skolekundskaber…   

 

Vingsted Produktionsskole 

I år hyldede vi praksisgørelsen helt bogstaveligt 

og omdannede torsdag eftermiddag Vingsted 

Centeret til Vingsted Produktionsskole med ca. 

400 produktionsskoledeltagere, der alle skulle 

føle sig som en del af det forpligtende arbejdsfæl-

lesskab. Heldigvis var der nok af nødvendige op-

gaver rundt omkring på skolens mange værkste-

der. Der blev produceret på livet løs på træ, sy, 

og mange flere værksteder. Musikværkstedet 

leverede suveræn underholdning i forbindelse 

med aftenens festmiddag, hvor man også kunne 

nyde de smukke dekorationer på bordene, pro-

duceret af blomsterværkstederne, Køkkenerne 

serverede lækker buffet i eftermiddagspausen og 

eventværkstedet sørgede for, at eleverne blev 

udfordret fysisk – bare for at nævne noget. Det 

hele lykkedes, fordi en lang række dygtige værk-

stedslærere rundt omkring i landet kom og over-

tog ledelsen af værkstederne! En stor tak til alle 

jer, der stillede op! 

 

Og som det ofte sker på produktionsskolerne, så 

affødte de praktiske aktiviteter i værkstederne 

også mere teoretiske diskussioner. Derfor blev 

alle produktionsskoledeltagerne efter endt værk-

stedsarbejde sendt ud i terrænet med en række 

spørgsmål til overvejelse. Spørgsmål, der på for-

skellig måde angik produktionsskolernes opgave, 

og som der kom mange gode svar på. 
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Praksisgørelse og motivation 

 

Praksisgørelsen blev også hyldet i to oplæg, der 

indrammede eftermiddagens arbejde. Som op-

takt fortalte Camilla Hutters fra Dansk Evalue-

ringsinstitut om ”Motivation i praksis”. Indled-

ningsvis gjorde hun opmærksom på, at motivati-

onsbegrebet bruges på forskellig vis i dag, både til 

at forstå de unge (hvordan kan vi motivere dem 

til f.eks. at tage uddannelse) og til at vurdere de 

unge (er de motiverede nok). Hun understregede 

også, at det at være motiveret ikke kun er den 

unges ansvar. Motivation er ikke en statiske stør-

relse, men skabes i et samspil med omgivelserne: 

Læreren, de andre elever, stoffet. Og så sagde 

hun noget, der talte ind i vores skoleform, nemlig, 

at jo mere virkelige opgaverne er, jo mere moti-

verende er de også. Det ligger jo direkte i tråd 

med produktionsskolernes pædagogiske princip-

per. 

Grænser for Praksisgørelsen 

 

Eftermiddagen afrundedes af Jens Erik Kristen-

sen, der så på ”Grænser for praksisgørelse af 

læring i et uddannelsessamfund” i et ide historisk 

perspektiv. Ifølge ham er der ingen grænser for 

praksisgørelsen, hvis man ser på sagen ud fra et 

pædagogisk perspektiv. Ser man på det ud fra et 

uddannelsespolitisk perspektiv bliver spørgsmålet 

derimod sværeer at besvare entydigt. … og så 

gjorde han os for øvrigt opmærksom på, at vores 

pædagogik har meget fornemme aner – John 

Dewey og reformpædagogikken, Georg Kerchen-

steiner og Arbejdsskolen, f.eks.  

I en tid, hvor uddannelsespolitikken er præget af 
et økonomisk rationale, hvor uddannelse ses som 
’investering i human kapital’, ja så er det vigtigt at 
holde fast i nogle af de dannelsestanker, der lig-
ger i produktionsskolen. Derfor afsluttede Kri-
stensen også med opfordringen: Keep on figthing 

 

PSFs generalforsamling 

 

Generalforsamlingen afholdtes fredag formiddag. 

André Gremaud, Odder Produktionsskole blev 

genvalgt til bestyrelsen. Charlotte Dahleberg, 

Roskilde Produktionsskole blev valgt til bestyrel-

sen. 


