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Projektet Unge i Partnerskaber 

Partnerskabsprojektet er nu nået til sin for-
melle slutning, men partnerskabstanken fort-
sætter på skolerne i Randers, Aarhus, Esbjerg 
og København. Nogle af de eksisterende part-
nerskaber fortsætter og nye kommer til. 
 
Projektet holder afslutningskonference d. 28. 
april i forlængelse af PSFs årsmøde. Her kan 
man helt ekstraordinært møde læringsforske-
ren Jean Lave. 
 
 

Om Jean Lave 
Den amerikanske socialantropolog og læ-
ringsforsker Jean Lave revolutionerede – 
sammen med Etienne Wenger – vores 
tænkning omkring læring ved at under-
strege, at det er dybt problematisk, hvis læ-
ring primært forstås som individuelle kog-
nitive processer, eller som noget der pri-
mært foregår gennem undervisning i skoler 
og på uddannelser. I deres bog ”Situeret 
Læring” (2004) var ambitionen at udvikle 
en helt ny teori om læring, som noget der 
foregår gennem deltagelse i social praksis 
og som del af den lærendes tilblivelse. 
Fra et situeret læringsperspektiv er de un-
ges læring tæt forbundet med deltagelsen i 
praksisfællesskaber. Det har således stor 
betydning for de unges læring, hvordan de 
forskellige praksisfællesskaber er organise-
ret (Mørck & Munkholm, 2016). 
Jean Lave har i mange år vist stor interesse 
for de danske produktionsskoler. 
 

 
 

 

Bogudgivelse 
Deltager man i konferencen vil man med i pri-
sen få bogen. ”Unge i partnerskaber – veje ud 
i virkeligheden: Et perspektiv på pædagogik og 
praksis på Produktionsskoler”. 
 
 

     
 

Unge på kanten har brug for nye veje ind i ud-
dannelsessystemet og arbejdsmarkedet. 
Denne bog præsenterer produktionsskoler, 
der indgår i partnerskaber med virksomheder, 
institutioner og civilsamfundet: Med læreren i 
ryggen indgår de unge i lokalsamfundets ar-
bejdspladser, de får en hands-on afklaring af 
fagene, de lærer at indgå i eksisterende ar-
bejdskulturer, og de mærker værdien af deres 
indsats.  
Bogen giver samtidig et perspektiv på produk-
tionsskolernes pædagogik og praksis, og den 
er derfor velegnet som inspiration ril produk-
tionsskoler og erhvervsskoler og som under-
visningsmateriale på efter- og videreuddan-
nelser  
 
 
 
 

http://www.partnerskab.net/
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