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Dannelse i Produktionsskolen

Forord
Dannelse i Produktionsskolen
Produktionsskolerne står i dag ved en milepæl. Inden længe kommer de til at indgå i et samlet forberedende tilbud til de unge. I den situation er det ekstra vigtigt at forstå produktionsskolens særlige mulighed for at danne de unge: Værkstedets fællesskab, hvor man ikke blot udvikler sig fagligt, men også
socialt og personligt. Hvor man finder ud af, at man er en del af noget større og har noget at bidrage med.
Det kan kun lade sig gøre, fordi der er dygtige værkstedslærere, der er i stand til at skabe gode produktioner, der giver de unge mulighed for at deltage, for at tage ansvar og for at arbejde sammen. Og det er når
dét sker, at de unge dannes!
De sidste år har vi på forskellig vis sat fokus på ’dannelse i produktionsskolen’, bl.a. ved hjælp af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd. Vi har set på den almendannende dimension i internationale projekter og på den dannelse, der foregår i produktionsskoleværkstedet.
Og så har vi interviewet en række personer med relation til produktionsskoleformen om deres syn på den
dannelse, der finder sted i produktionsskolens daglige arbejde. Det er disse interviews, der nu er samlet
og udgivet i et temahæfte. Vi håber, at hæftet både vil give inspiration til det daglige arbejde på produktionsskolerne, men også at andre skolefolk vil finde inspiration, og måske blive lidt klogere på, hvorfor
dannelsen i produktionsskolen er en vigtig del af det tilbud, vi giver skolernes elever.

Interviewene: Dannelse mellem individ og fællesskab
Vi begynder indenfor egne rækker med Michael Bjergsø, vicesekretariatsleder i foreningen og PhD med
en afhandling om Kierkegaard. Med udgangspunkt i Grundtvigs og Kierkegaards tanker sætter Michael
den helt store idéhistoriske ramme op for produktionsskolernes virke.
Det afsluttende interview er hentet fra højskolen, nemlig Niels Glahn, der i dag er generalsekretær for Folkehøjskolernes Forening, men som også kender produktionsskolerne indefra, bl.a. som tidligere produktionsskoleforstander.
Indimellem disse to kommer en lektor, en professor, en murer og politiker, en produktionsskoleforstander
og en værkstedslærer til orde. Det gennemgående tema i interviewene er relationen mellem individ og
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fællesskab: Dannelse handler om at blive en del af et fællesskab samtidig med, at det er de enkelte individer, der skaber fællesskabet. Som person skal man både kunne forstå fællesskabets normer og regler,
bidrage til det men også kunne sige fra overfor det, når det er nødvendigt.
Og her tilbyder produktionsskolerne og deres værksteder særlige muligheder. Den nødvendighed og forpligtelse, de unge oplever, når der skal produceres, afsættes og samarbejdes med andre, er skoleformens
arvesølv, siger Niels Glahn, mens Knud Schirmer viser, hvordan den unges personlige problemer træder i
baggrunden, når der er en vigtig fælles opgave, der skal løses. I produktionsskoleværkstedets autentiske
læreprocesser træder ’vi’et – med Lene Tanggaards ord – i forgrunden!

En stor tak til de, der bidrog med deres tanker og overvejelser!
Rigtig god læsning
Lennart Damsbo-Andersen
Bestyrelsesformand i Produktionsskoleforeningen
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Arven fra Kierkegaard og Grundtvig
/Michael Bjergsø, vicesekretariatsleder i Produktionsskoleforeningen
Kierkegaards og Grundtvigs arv til os i dag er måske at dannelse sigter på andet og mere end kompetencer og målbeskrivelser. Vores unge mennesker skal også gerne have en ide om og sans for,
hvem de er, og hvilken sammenhæng de indgår i.
Dannelse kan dække over flere ting og pege i forskellige retninger. Det kan nogle gange få et halvakademisk eller finkulturelt præg over sig – så bliver det noget med de finere luftlag eller kunst, man ikke helt
forstår – eller det kan være ganske jordnært som gaflen i venstre hånd og kniven i højre. Det kan også
pege i retning af forskellige grupper – de dannede over for de udannede, det gode selskab over for det
dårlige selskab.
Når vi i produktionsskolen taler om dannelse, peger vi ofte på den del af vores arv, der går i retning af
højskolen. Hvad højskolens dannelse nærmere går ud på, får vi en antydning af, når Niels Højlund – den
gamle højskolemand – siger, at højskolen er ’et sted for besindelse på eksistens og fællesskab’. Eksistens
og fællesskab… Jeg tror, at disse to bestemmelser også rammer ned i produktionsskolernes forståelse af
og arbejde med dannelse.
Først eksistens; det er noget med at begribe, at det har noget med mig at gøre; at det, der sker i verden,
eller det, jeg laver på værkstedet har noget med mig at gøre, og faktisk har betydning for mig og i mit liv.
På en produktionsskole kunne det indfanges i de dagligdagssituationer, hvor man som værkstedslærer
lykkes med at bringe nogle livserfaringer i spil, der på en eller anden måde vækker noget i den unge;
skaber nye horisonter, tanker, indsigt.
Og hvad angår fællesskabet, så er det noget med, at jeg er en del af et større; både det nære fællesskab
på skolen, og det større i historie, kultur osv. På produktionsskolen kunne det fx være, hvis man på morgenmødet taler om det, der sker i verden, hvad end det er situationen i Ukraine eller noget tættere på;
eller det kunne være den daglige sang, hvor elevernes horisont åbnes for en fælles sangtradition. Altså,
dannelse som at åbne eller udvide den unges bevidsthed for det samfund, han eller hun er en del af, både
politisk, historisk og kulturelt, og at vække en bevidsthed om at han eller hun netop er en del af det alt
sammen – at det faktisk har noget med mig at gøre, at det har betydning!
Eksistens og fællesskab som nøgleord er også interessante på en anden måde, nemlig fordi de peger
tilbage på to kæmper i dansk dannelseshistorie: På den ene side Grundtvig som den, der utrætteligt betonede fællesskabet og om nogen gjorde os danskere til et folk, og på den anden side Søren Kierkegaard
som den, der vedblivende understregede eksistensens betydning for hin enkelte.
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Betyder det, at Grundtvig og Kierkegaard er en levende arv også i produktionsskolen anno 2017? Ja, det
mener jeg faktisk godt, man kan sige. Grundtvigs betydning er vel nok den mest oplagte: Hans tanker om
’skolen for livet’, hvor meningsløst terperi afløses af levende ord og samtale, blev realiseret i højskolebevægelsen, og vi ser os selv havende del i den arv. Hans insisteren på, at ånd og hånd hører sammen, er et
andet løsen, der både giver mening og udleves i produktionsskolen. Ånden som det, der rækker udover
det enkelte menneske selv og videre til fællesskabet, folket og den sammenhæng, vi som mennesker er
en del af. Og hånden, der vel ikke kun er håndens arbejde, men også bredere forstået er det konkrete
menneskeliv, det praktiske og nære … Grundtvigs utrættelige arbejde handlede netop om at sammenføje hånden og ånden, fordi han i sin samtid fandt de to skilt ad: Almuen var hånden uden ånd, en enorm
befolkningsgruppe uden sans for historie og sammenhæng, mens tidens spidser – fx de lærde og uddannede – var ånd uden hånd, abstrakte vrøvlehoveder uden sans for det konkrete menneskeliv.
Selvom Kierkegaard levede på samme tid som Grundtvig – de gik begge omkring i København i midten af
1800-tallet – og udmærket vidste, hvem han var, gik Kierkegaards virke på mange måder i andre retninger
end Grundtvigs. Hans dannelsesopgør koncentrerede sig i endnu højere grad imod det såkaldt dannede
og lærde etablissement – det elitære, hvor man som dannet netop ikke er som de udannede. Det gik Kierkegaard stærkt i rette med, idet han insisterede på eksistensen – i en vis forstand i tråd med Grundtvigs
tanke om ånden og hånden: Det elitære og snobbede er en overfladisk åndfuldhed, der i al sin udvendighed og sætten skel mellem mennesker afslører sig som åndløs. Nej, mener Kierkegaard, det allervigtigste
er eksistensen og den opgave, der ligger i det at blive sig selv – og det rummer på én gang det konkrete
menneskeliv og rækker udover dette.
Det er det, Kierkegaard sætter alt ind på at udfolde. En af de ting, der optager ham meget, er det, han
kalder tilegnelsens problem, som vi også kender i vores pædagogiske verden: Nemlig at lige meget hvor
vigtigt noget er, hvor relevant eller spændende noget er – hvis den unge ikke selv kan se, at det har noget
med ham eller hende at gøre, så kan det næsten være lige meget. At tage ansvar for sit eget liv, at træffe
sine egne valg – det kræver jo netop, at man forstår betydningen; at det har noget med mig at gøre.
Når det er et problem med denne tilegnelse, så er det, fordi det i sagens natur skal komme indefra. Det er
noget, der interesserer Kierkegaard ekstremt meget: På den ene side dette eksistentielle, altså at forstå og
tage alvorligt, at livet – mit liv – er uendeligt vigtigt. Og på den anden side vanskeligheden, at når forståelsen nødvendigvis må komme indefra, hvordan kan man da som menneske hjælpe at et andet menneske til at forstå det – uden at det bliver min forståelse, der kommer til at gælde.
Hvor Kierkegaard hele tiden har ’Hiin Enkelte’ for øje, taler Grundtvig i højere grad til et folk – men de er
fælles om en stor sympati for det jævne menneske, som de på hver sin måde bringer til ære og værdighed.
Både i henseende til at tilbyde en anden måde at lære på og i hele vores menneskesyn, kan produktionsskolernes virke ses i forlængelse af Grundtvig og Kierkegaards tanker.
Et af de steder, hvor de to står over for hinanden, er i synet på fællesskabet. For Grundtvig udfolder menneskelivet sig bedst i fællesskabet, mens Kierkegaard er mere skeptisk, når han betoner fællesskabets
skyggesider: Fællesskabet er også der, hvor den enkeltes ansvar let fortoner sig i ’de andre’. I produktionsskolerne står fællesskabet stærkt, og det skal det blive ved med, men Kierkegaards eftertanke kan
minde os om det ikke altid ukomplicerede forhold mellem individet og fællesskabet. Derfor fællesskab og
eksistens.
Udgangspunktet var dannelse, og indgangen var højskolens ord om eksistens og fællesskab. Hvad er
så Kierkegaards og Grundtvigs arv til os i dag? Måske at dannelse sigter på noget andet og mere end
kompetencer og målbeskrivelser. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal give de unge kompetencer og arbejde
målrettet med det – men vores unge mennesker skal også gerne have en ide om og sans for, hvem de er,
og hvilken sammenhæng de indgår i.
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At være og at blive social

/Interview med Søren Langager, lektor på DPU Danmarks institut for
Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
I skolesystemet er læreprocesserne langt hen ad vejen usynlige, de foregår i den enkeltes hoved. I
produktionsskolen bliver læringen synlig, fordi den foregår, samtidig med, at man arbejder sammen om et konkret produkt.
Søren, du har på PSFs årsmøde holdt oplæg om Fællesskabet Pædagogik. Fællesskabet er vel centralt, når
vi taler om dannelse?
Søren Langager: Fællesskabet er uomgængeligt! Det er egentligt meget simpelt: Man kan ikke danne
sig selv, det sker altid i en social relation eller et socialt miljø. Men der er to sider af det at være i et socialt
miljø. Jeg forsøger i den forbindelse at skelne mellem, at man skal være social og man skal blive social.
Hvis vi tager det at være social først: For at kunne være i et fællesskab er man nødt til at kende de sociale
koder. Om det er på en arbejdsplads eller i en skole eller et helt tredje sted. I grundskolen bruger lærerne
enormt meget tid på det; Du skal kunne sidde stille. Vi skal være ordentlige ved hinanden, osv. Det er så
at sige grundlaget. Her er vi også ovre i Emma Gad. At have pli, at vide, hvordan man gør tingene rigtigt;
hvornår skal man give hånd, hvordan sidder man ved bordet. Hvis man ikke kan koderne går det galt.
Det kan man f.eks. se med nogle drenge med anden etnisk baggrund. De er nødt til at træne nogle af de
koder, som vi andre er vokset op med.
Den anden side kalder jeg at blive social. Den sociale selvdannelse! For at være i en social sammenhæng
er det ikke nok, at kunne koderne. Man skal kunne bidrage med noget. Man kan ikke bare banke på og få
lov at komme ind og sidde stille og usynligt. Så er man ikke attraktiv for fællesskabet. Man er nødt til at
være synlig i form af at kunne bidrage med noget unikt til fællesskabet. Selvdannelse handler om, hvordan individet indgår i det sociale.
Produktionsskolen kan vel begge dele? Der er masser af ’opdragelse’ og læring af koder, men det er også
muligt for den enkelte at bidrage.
Søren Langager: Det er rigtigt. Produktionsskolen tilbyder en særlig ramme, hvor du kan lære begge dele.
Og det handler om, at man arbejder i et fællesskab, hvor det bliver synligt, hvad du kan. I det ordinære
uddannelsessystem er det jo den enkelte, der skal lære noget. Derved bliver det tit usynligt for de andre.
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En anden ting er, at når vi snakker om kompetencer og kompetencemål i uddannelsessystemet, så
handler det om at blive bedre til det, alle skal kunne. Hvis den læsesvage får støtte kan han måske blive
lidt mindre dårlig til at læse. Men dermed bliver han ikke specielt attraktiv for fællesskabet. Det er det
Axel Honneth kalder at være erkendt tilstede. Det er selvfølgelig vigtigt at lære at læse. Men for at blive
social er vi nødt til at finde noget, vi kan anerkendes for. Og det handler jo også om at interessere sig for
noget. Man er nødt til at finde ud af, hvad man er interesseret i, hvor man kan bidrage. Det er noget af det
produktionsskolen kan – den kan vække de unges interesser: ’Hvad giver mening for mig?’ ’Hvor har jeg
mine styrker?’
Med andre ord: I skolesystemet skal de unge lære det samme pensum individuelt. De, der er dårlige til
det, får svært ved at opnå anerkendelse og dermed indgå i den sociale relation. Her bliver produktionsskolen enorm vigtig, for den tilbyder et socialt miljø, der er gearet til at opbygge andre færdigheder på
andre måder. I modsætning til det øvrige skolesystem, så foregår denne læring i fællesskabets regi, fordi
man sammen arbejder på noget. I skolesystemet er læreprocesserne langt hen ad vejen usynlige, de
foregår i den enkeltes hoved. I produktionsskolen bliver læringen synlig, fordi den foregår, samtidig med,
at man arbejder sammen om et konkret produkt. Her bliver den unge anerkendt for det bidrag han giver
til produktet, også selv om det især i begyndelsen måske ikke er så meget.
I produktionsskolen skaber man et læringsmiljø, der peger hen mod uddannelse. Men man spiller på flere
strenge, man tilbyder forskellige aktiviteter, der også giver den unge mulighed for at blive social. Fordi
man vækker den unges interesser. Det er min påstand, at det allervigtigste sker ved siden af den konkrete
læring. Det er det nogle kalder de personlige og sociale kompetencer.
Men vi har en hurdle i dag: i vores effektivitets- og præstationskultur får man ikke øje på de små bidrag.
Før så man produktionsskolens lille fællesskab som nødvendig for at de unge her kunne lære koderne og
finde ud af, hvad de havde interesse og flair for og derigennem blive sluset ind i det store fællesskab. I dag
er der en tendens til, at man opfatter produktionsskolen som en omvej og dermed som en potentiel fare,
for hvad nu hvis den unge slet ikke finder tilbage til hovedvejen. Så er det bedre at beholde den unge på
hovedvejen, eventuelt med en særlig støtte. Sådan ræsonnerer man i dag. Tidens tendenser tillader ikke
at vi ofrer tid og penge på ’modningsstationer’, som man kunne kalde produktionsskolen. Det er jo hul i
hovedet, og det betyder i sidste ende en stigning i antallet af unge og voksne, der kommer i kontakt med
det psykiatriske system.
Men hvad kan vi gøre ved det – kan vi gøre noget overhovedet?
Søren Langager: Jeg tror, at produktionsskolen er nødt til at samarbejde med det formelle uddannelsessystem, og som det ser ud lige nu, så er det måske skoleformens overlevelse: At lave åbninger til systemet. Man må ikke indkapsle sig, men hele tiden bygge bro til det store fællesskab. Det kan ske igennem
kombinationsforløb og igennem KUU. Men i samarbejdet er det vigtigt at holde fast i, at produktionsskolerne kan noget særligt, som der skal være plads til. De kan ikke blot lære de unge at være sociale, de kan
hjælpe dem med at blive sociale.
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Med faget som ramme

/Interview med Knud Schirmer, værkstedslærer på Bygge og Anlæg på
Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup
I værkstedet bruger vi faget som en ramme, hvor personligheden kan danne sig i en realistisk relation til
omverdenen.
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 den forskel, Søren Langager peger på, mellem at være fælles om
noget og så et socialt samvær, så er det sidste i høj grad baseret på personlige følelser, mens det første handler om
et (arbejds)fællesskab, hvor man skal kunne være sammen med andre uden at tage alle sine personlige følelser
med. I værkstedets arbejdsfællesskab er det produktet, der er i fokus. Det skal afspejle en faglig kunnen. Og så skal
personligheden træde i baggrunden. På mit værksted træner vi at kunne arbejde sammen uden nødvendigvis at
kunne lide hinanden. Vi øver os i at parkere personligheden udenfor, så det faglige samarbejde lykkes.
Prøv at give eksempler på det.
Knud Schirmer: Tag f.eks. en ung med social fobi. For hende går det hele ud på at beskytte sin personlighed. På
den måde kommer den til at fylde rigtig 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 plankeværket: ’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. Panelkryberen 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
panikzonen. 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 lyder som om, at for at de unge kan udvikle sig personligt, er de nødt til at lægge personligheden fra sig?
Knud Schirmer: Ja. Og derfor er det faglige vigtigt. De slæber rundt med en kæmpe kasse med alle mulige problemer. 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.
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Men det er vel ikke de her ord, du bruger overfor de unge, når du hjælper dem med at fortælle historien?
Knud Schirmer: 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 håndværkerrytme 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 til sig selv: Hvis jeg kan det her, kan jeg få noget ud
af det. Jeg kan opnå noget, hvis jeg koncentrerer mig. Jeg plejer at sige, at jeg underviser i dovenskab. Man skal
tænke sig om, når man arbejder, 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. At være uden forbehold i en
relation, er noget af det mest behagelige, man kan forestille sig. 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 grine 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.
Men samtidig er du ikke privat med dem?
Knud Schirmer: Nej. 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 plankeværket 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.
Nu er du på vej ind i et andet vigtigt emne: Rummelighed. Det er et begreb, der hele tiden kommer på banen i vores
skoleform, og i uddannelsessystemet i det hele taget. Men hvad vil det egentlig sige?
Knud Schirmer: At være rummelig handler om at skabe et realistisk og acceptabelt fællesskab indenfor nogle
rammer. De unge på værkstedet skal acceptere de rammer, jeg sætter op for dem. Jeg skal acceptere deres evner
og give dem udfordringer, der svarer til deres evner. Det er på en måde helt kierkegaardsk – hvis man ikke møder
dem i øjenhøjde 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 håndværkeruddannelse. Hvis man hele tiden skal have følelserne med samtidig
med at lære det konkrete – så tager det 10.000. Så vi skal også uddannelsesdanne dem – gøre dem i stand til at
kunne modtage 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 værkstedet bruger vi faget som en ramme, hvor personligheden kan udfolde sig eller danne
sig i en realistisk relation til omverdenen.
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At træde ind i fællesskabet

/Interview med Mattias Tesfaye, Socialdemokratiet og Folketingsmedlem
Dannelsen opstår, når vi som mennesker ’træder ind i flokken’ og bliver en del af et fællesskab.
Når jeg siger faglig dannelse – hvad tænker du så?
Mattias Tesfaye: Jamen, jeg synes egentlig, at det er et mærkværdigt begreb. At et menneske bliver dannet, dermed forstår jeg, at det bliver dannet til at deltage i et fællesskab – til at kunne fungere i flokken, så
at sige. Det sker dels ved at tilegne sig sociale kompetencer, der er nødvendige, når man lever tæt sammen, sådan noget med at kunne give hånd og se hinanden i øjnene. I dag har de sociale medier skærpet
nødvendigheden af den del. Men du er også nødt til at kunne bidrage. Dvs. at du er nødt til at blive så
god til et eller andet, at du er bedre til det end gennemsnittet, og der derfor er nogen, der vil give dig
penge for det.
At blive dannet er, når du som menneske træder ind i flokken. Det handler på den ene side om at overholde nogle regler. Nogle af dem er lovbestemte, andre handler om moral og etik og blot om almindelig
opdragelse. På den anden side handler det om at opnå anerkendelse gennem at bidrage. At alle har en
funktion i fællesskabet. Man kan jo ikke danne sig selv helt alene, og man kan sige at, det at lære et fag er
en metode til at danne sig.
I din bog ’Kloge Hænder’ er du vel netop optaget af, hvad et fag kan?
Mattias Tesfaye: Murerfaget er tusindvis af vaner, der er arbejdet ind i kroppen. Det er noget af det ’Kloge
Hænder’ handler om. At noget viden arbejdes ind i hænderne i stedet for i hovedet. Den har en anden
form end den boglige viden, den overleveres ikke skriftligt, men den er lige så vigtig. Der er ikke noget
hierarki mellem de to, men de vægtes forskelligt i forskellige fag. Den akademisering, der er sket over de
sidste år af mange uddannelser, der traditionelt har en stor grad af praktisk kropslig viden, er en nedvurdering af den kropslige viden.
De unge på produktionsskolerne har svært ved at finde deres plads på arbejdsmarkedet. Vi har jo alle
sammen brug for en plads, en pind at sidde på, et hamsterhjul at rende rundt i, et sted, hvor vi kan bidrage. Det er stigmatiserende ikke at have en plads. Det er ligesom at komme og spise flyttepizza sammen
med kammeraterne, uden at have været med til at flytte. Man føler sig dårlig tilpas.
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Produktionsskolerne er ikke til for at lære de unge et fag, men for at gøre dem i stand til at lære et fag. For
nylig besøgte jeg et ældrecenter i Brøndby. En Mode, stil og design linje fra den lokale produktionsskole
kommer en gang om ugen og holder skønhedssalon for de gamle. Det lærer de en masse ved, og for de
gamle er det ugens højdepunkt. De dage er der mindre forbrug af beroligende medicin. Men det vigtige i
den her forbindelse er, at eleverne får en rolle i lokalsamfundet, de får en snert af, hvad det vil sige at have
en funktion. Det synes jeg er et fremragende eksempel på, hvordan produktionsskolerne flytter de unge,
ved at gøre dem bevidste om, at de kan bidrage.
Så tilbage til dannelsen: Det første skridt er at få en funktion – det giver en god fornemmelse i maven.
Det næste skridt er at erkende, at den funktion, man har, er nødvendig for det fællesskab – det samfund –
man er en del af. Det var højskolebevægelsens mål. De ville ikke gøre almuen til herremænd. Men de ville
gøre den til et folk, til oplyste og deltagende samfundsborgere, bevidste om deres eget værd. Almuen
havde en bestemt lad gang at gå på, de var langsomme og trevne og lukkede. ”Rank ryggen og tal sandhed” blev de belært om i højskolen. Det var deres adgangsbillet til samfundet.
Når vi de sidste 30 år har talt om at bryde den sociale arv, så ligger der implicit, at rengøringsassistentens
barn ikke må gøre rent. Hvis hun ender som rengøringsassistent, så er det en fiasko. Det mener jeg er helt
forkert. Vi skal sørge for at rengøringsassistenten kan deltage ligesom alle andre. Det er også det, der ligger i fagbevægelsen. Den vil ikke løfte folk ud af det, de laver nu. Men den vil give dem et bedre liv med
det de laver. En bedre løn, et bedre helbred osv.
Produktionsskolerne har i en vis forstand overtaget højskolernes rolle i dag. De tager sig af at flytte den
underste gruppe i samfundet, men de har ikke den samme politiske bevågenhed som højskolen har haft.
I dag handler det måske om unge med hiphopbukser og ghettodansk. Produktionsskolerne lærer dem at
ranke ryggen. Den vil ikke gøre dem til nogle andre end de er, men den vil give dem en selvbevidsthed,
der flytter dem.
Håndværk, når det er bedst, får folk til at kikke ud over sig selv. Den rigtig gode murer er anonym. Det er
genialt for en gruppe unge, der oplever et større og større pres på personligheden. I håndværket kan de
få ro og fred. Når du træder ind på værkstedet er du snedker eller kok. På produktionsskolen får du arbejdstøj på: Nu arbejder du i køkkenet! Det kan være sindssygt befriende. I håndværkets rationale er det
jo ikke personligheden, der er interessant. Ideen er egentlig, at du er tom indeni, det interessante er det,
der er udenfor: Materiale, værktøj, metoder, som du kan tilegne dig.
Grundstenen i den nye bondeidentitet, højskolebevægelsen skabte, var: Du skal være stolt af det du laver.
Du skal kunne ranke ryggen! Det er også den bevidsthed, der ligger i fagbevægelsen, når de f.eks. afholder fagenes fest. Vi skal ikke have hiphopbukserne af folk, men de skal kunne ranke ryggen. De skal blive
ved med at være perkere, men de skal finde deres rolle og deres funktion i samfundet.
For mig at se er produktionsskolerne langt mere sympatiske end nogle af de amerikanske boot camp metoder, der vinder indpas. Jeg har hørt en socialarbejder sige, at man skal nedbryde de unges identitet for
at opbygge en ny. På den måde har de fuldstændig fokus på personligheden. I produktionsskolen bygger
man ikke en ny identitet, der bygger man et plankeværk, der viser den unge, at han kan være med til at
bidrage til noget.
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Aktivisme som dannelsesform

/Interview med Sisse Carelse, forstander på Den Økologiske
Produktionsskole i København
Det er en del af de unges 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!’
Aktivisme har været en fremtrædende dimension i produktionsskolernes ’barndom’. Men i den måde, vi taler om produktionsskoler i dag, er den trådt helt i baggrunden. Men hvad er det egentlig at være 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 Paulo
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 snakker om ’verdensborgeren’ og om at have global handlekompetence.
Så hvordan mener du, at aktivismen har en funktion i produktionsskolen?
Sisse Carelse: Der er selvfølgelig elementer, jeg kan genkende i det f.eks. Knud Schirmer og Mattias Tesfaye taler om: Mesterlæreprincippet. At lære gennem deltagelse. Men alligevel, synes jeg, at der også er
en forskel. De handler rigtig meget om karakterdannelse som det grundlæggende. 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!’
Men det ligner vel den erfaring, som både Søren Langager og Mattias Tesfaye peger på; at kunne bidrage?
Sisse Carelse: Jo, men i aktivistkulturen har man mulighed for selv at pege på problemstillinger, man vil
have ændret eller forholde sig til. Det handler om demokratisering som et fælles projekt, et fælles tredje.
Men det flytter også voksenrollen: Man undersøger tingene sammen og leder sammen efter svar.
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Det betyder også, at du ikke kan vide, hvad de unge bliver til. Det kan godt ske, at de ikke går ind i en
ud-dannelse. Så som lærer sætter du også dig selv i en usikkerhedsposition.
Selvfølgelig skal vores unge helst have en uddannelse, 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.
Sisse Carelse: 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 går en
akademisk vej. Der er en bestemt samtaleform og mødeform osv. Det har snævret de mulige positioner
ind.
Her på skolen er vi nødt til at kreere aktivistpositionerne i forhold til det, vores unge kan. Det kan være
et kæmpearbejde bare at komme afsted med dem. Tag ikke fejl af det. 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.
Når vi laver en festival, så er der masser af produkter 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.
Dannelse handler i høj grad om at træde ind i et fællesskab, og at kunne bidrage. Så hvad er det for et
fællesskab, aktivismen tilbyder?
Sisse Carelse: 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 transformationsproces. 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 assimileres ind i skurvognens omgangsform, de skal også sige fra: ”Den
måde du taler til mig, er ikke rimelig!”
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 omverden. 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 arbejdsmarked, hvor man skal være ”pro-aktiv”,
selvstændig og skabende.
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I den nødvendige produktion træder ’vi’et i forgrunden

/interview med Lene Tanggaard, professor på institut for Kommunikation,
Aalborg Universitet		
Den centrale drivkraft i en dannelsesproces er at lære at indgå i et ’vi’. I produktionsskolen foregår det
via den nødvendige produktion.
Lene, hvad tænker du på, når man siger dannelse?
Lene Tanggaard: Ja allerførst nok på gymnasiet – og i det hele taget tænker jeg umiddelbart på det finkulturelle. Dannelse er ikke hvad som helst. Man må jo sige, at dannelsesbegrebet er svært at vriste ud af
den der bestemte historiske og kulturelt betingede forståelse, man kunne kalde det klassiske, romantiske
dannelsesbegreb.
Men at blive dannet foregår ikke kun i en bestemt kulturel kontekst. Det handler generelt om at blive til
som menneske i sammenhæng med andre mennesker. Det handler om at blive i stand til at kunne noget,
men også at kunne overskride det, der er. Blandt andet også, at kunne se sig selv som noget andet. Det
handler for mig at se først og fremmest om at blive til som myndig person i en given sammenhæng og
dernæst om at kunne skabe noget, at kunne bidrage.
Så det peger hen mod et mere dynamisk eller pragmatisk dannelsesbegreb, der handler om at lære at
begå sig i forskellige praksisser, men også om at overskride praksis. Verden er jo ikke statisk, så det handler også om at kunne begå sig i en fleksibel verden.
Jeg tror, at mange produktionsskoleelever netop har brug for at tackle det med at begå sig i en fleksibel
verden. De har brug for at lære ’hvor kan jeg gribe ind’. De skal kunne forstå sig selv som aktive aktører.
Jeg ved fra utallige samtaler med unge, at det er, når man forstår sig som aktør, der tager aktivt del, at det
begynder at rykke. Så begynder man at forstå, at man ikke behøver blive siddende på perronen. Man kan
faktisk godt stå på toget.
Hvis vi så går til produktionsskolen, så er omdrejningspunktet jo arbejdet i værkstedet – hvilken betydning
har det for dannelsen?
Lene Tanggaard: Det karakteristiske ved produktionsskolen er, at der foregår en rigtig produktion
til rigtige kunder. Så den tilbyder de unge nogle virkelige autentiske praksisser, hvor de har mulighed for
at glemme sig selv. Hvor vi’et træder i forgrunden. Det er den centrale drivkraft i en dannelsesproces, at
lære at indgå i et ’vi’.
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På produktionsskolerne foregår den proces anderledes end i andre skoleformer. Der handler det traditionelt set om en række individer, der hver især skal lære noget. De sidder der i klasserummet og det hele
kredser om dem selv og deres indlæring. Selvom man prøver, så er det enormt svært at etablere et ’vi’. I
produktionsskoleværkstedet er det nødvendigheden, der driver værket. Vi skal have det her færdigt. Det
er ligesom på fodboldbanen, hvor den enkelte er nødt til at se sig selv som en del af et hold, hvis det skal
fungere. Så den enkelte træder i baggrunden. På værkstedet er nogle gode til at planlægge, andre er
gode til at save og hamre og skrue, andre er gode til at snakke med kunder.
Mange indlæringsvanskeligheder i skolen kommer af, at man forventer, at alle skal kunne det samme på
det samme tidspunkt. I produktionsskolen er det en nødvendighed, at man kan noget forskelligt. Det var
jo blandt andet derfor Jean Lave sagde, at hvis hun var uddannelsespolitiker, ville hun begynde at kikke
på produktionsskolerne og overføre nogle af deres principper til det øvrige uddannelsessystem.
I produktionsskoleværkstedet laver man virkelige produkter, men man tager sig tiden til, at der også er
plads til individuelle udfordringer. Langsomheden gør, at de unge når at blive dannet.
Der er jo nogle af mine kolleger, der mener, at dannelsen er forsvundet ud af gymnasiet og universitetet
og, at det er en katastrofe. At ånden er væk, og at det hele er blevet til ren nytte. På en måde kan jeg jo
godt forstå dem. Men helt ærligt, det er jo ikke rigtigt, at man kun bliver dannet i gymnasiet eller på en
bestemt måde. Der er også andre måder, hvorpå man dannes til en myndig borger, der kan tage aktiv del
i samfundet. I forskellige praksisser og kontekster, skal man jo kunne noget forskelligt.
Men er der slet ikke nogen fællestræk?
Lene Tanggaard: Jo det er der. Man skal blive aktør i eget og andres liv. Man skal kunne indgå i et fællesskab, respektere andre, have en vis forståelse for det samfund og den historiske kontekst, man lever i. Hvis
jeg skal sige, hvad dannelse er med nogle psykologiske termer, så vil jeg sige, at det handler om konstituering af subjektiviteten.
Det er du nødt til at forklare med nogle almindelige ord.
Lene Tanggaard: Altså vi danner os jo hele tiden i samspillet med andre. Som forælder er jeg jo med til at
danne mine børn. Vi dannes i interaktionen. Alt det vi laver sammen er med til at skabe dem. Men samtidig skaber de jo også mig. Jeg lærer jo også hele tiden noget. På samme måde, når jeg underviser på universitetet. Her er det en fagprofessionel dannelse, det handler om. Vores materiale er f.eks. psykologiske
teorier. Vi læser måske en af Freuds tekster fra 1920erne. Vi diskuterer den, tager måske afstand fra den, alt
det handler jo også om dannelse. Og vi gør noget ved hinanden undervejs.
På produktionsskoleværkstedet er der også bestemte måder at gøre tingene på, måder man burde gøre
dem på. Dannelse handler rigtig meget om normer, værdier, praksisser. Det handler om oplæring og
træning og om at kunne begå sig.
Men på produktionsskoleværkestedet er der det særlige, at det fagprofessionelle samtidig er det pædagogiske medie. Det er via det, at man kan snakke om alt det andet, hvor den unge skal lære at begå sig.
Det handler om alt muligt lige fra at kunne opføre sig ordentligt, når man står i en kø, til at forstå hvorfor
man går til folketingsvalg. Et vigtigt element i det at danne sig er også at kunne begynde at se sig selv
som noget andet.
Dannelse foregår altid i et samspil med andre. Derfor har jeg det meget svært ved selvdannelsesbegrebet
og alt det med personlig udvikling. Det værste, du næsten kan gøre ved et menneske, er at sætte ham ind
i et terapilokale og bede ham se ind i sig selv. Der ser man kun indvolde, og det er – som Svend Brinkmann har udtalt for nylig – ikke noget kønt syn.
At danne sig selv som menneske, det er ikke at kikke ind ad. Sat på spidsen er det faktisk lige det modsatte: Dannelse er at glemme sig selv. Det får de unge lov til i produktionsskoleværkstedet!
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Arvesølvet
/Interview med Niels Glahn, generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening
Produktionsskolernes arvesølv er den praksisgørelse, der ligger i værkstedsarbejdet. Den nød-vendighed og forpligtigelse, de unge oplever, når der skal produceres, afsættes, samarbejdes med andre. Den
er unik for skoleformen!
Niels, hvordan ser dit dannelsesbegreb ud?
Niels Glahn: Jeg har et bredt dannelsesbegreb, forstået på den måde, at dannelse hænger sammen med det
samfund, du lever i. Det er samfundet og dets udvikling, der definerer rammerne for, hvad du skal dannes til.
Den nuværende ungegruppe har nogle andre udfordringer, end vi havde. De har været udsat for en kulturel
frisættelse, hvor der ikke er ret mange udtalte normer og forventninger. Tværtimod skal de selv vælge deres liv.
”Se dig omkring og vælg selv!” siger vi til dem. Det tror jeg, kan virke rigtig angstprovokerende for nogle, og jeg
er bange for, at det kan føre til en overfladiskhed, hvor den unges kerne ikke bliver dannet ordentligt.
Det er den kerne, vi som voksne på højskolerne og produktionshøjskolerne skal have fokus på. Vi skal skabe
rammer og rum, hvor de unge kan dannes til myndige, selvforsørgende, reflekterende borgere, der kan begå
sig blandt andre, bruge deres færdigheder og tage sig selv og deres omgivelser alvorlige – og blive taget alvorligt af dem.
Her tror jeg, at myndighedsbegrebet er centralt. Det handler om livsduelighed og selvstændighed, der udvikles i et forpligtende fællesskab. Og her har man jo en ideel situation i produktionshøjskolen, fordi det forpligtende arbejdsfællesskab er det pædagogiske udgangspunkt. I produktionshøjskolen og i aktiviteterne skabes
der et rum, der er spændt ud mellem uddannelse og dannelse, mellem hånd og ånd, mellem kompetenceerhvervelse og livsoplysning og mellem praksis og teori. Det er i den dialektik, det myndige, reflekterede og
livsduelige individ skabes.
Også selvforsørgelsesbegrebet er vigtigt. Vi har ikke længere en stat, der nurser os. Det at være selvforsørgende
er en del af at være et selvstændigt menneske, der er ’herre i eget hus’ - herre over egen krop og eget liv.
Hvis vi skal have et stærkt civilsamfund som en modvægt til en mere og mere styrende stat, så er vi yderligere
nødt til at have unge, der udvikler sig til reflekterende mennesker, der kan deltage aktivt i samfundslivet. Det
stiller krav til skoleformen – hvad enten man snakker om højskolen eller produktionshøjskolen – den skal være
klar på sine værdier. Man er nødt til som skole, som lærer, som personale at vise de unge et værdisæt, de kan
både spejle sig i - og slå sig på. De unge skal have med- og modspil.
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Du taler konsekvent om produktionshøjskoler?
Niels Glahn: Ja, det gør jeg. Det er vigtigt, at huske, at skolerne går på 2 ben – det uddannende og det dannende. I produktionshøjskolen underviser man ikke kun i faget, men også med faget. Produktionshøjskolens
forpligtende fællesskab er sindssygt vigtigt. Nødvendigheden i produktionen er altafgørende. Det er den, der
skal gribe de unge. Det må ikke blive en ’som om’ produktion. Hvis det bliver det, er man inde på en ufarbar vej.
Men skolen og medarbejderne skal også være opmærksomme på skoleformens dannelsestradition. Det er op
til de dygtige lærere at åbne produktionen, så den også bliver ramme for en bredere læring/dannelse. Det er
det andet ben. Jeg ved ikke, om I stadig taler om de tre former for undervisning: Den integrerede, den afledte og den almene undervisning. Den almene undervisning er vigtig, men den skal opstå som et nødvendigt
behov for den enkelte: ”Nu har jeg brug for undervisning!” Så giver det fint mening. Det er den afledte og den
integrerede undervisning, der er central i produktionshøjskolen. Hvis I begynder at tænke i almen undervisning, der udelukkende skal føre til 2 taller, så er I på ufarbar vej efter min mening.
Så for dig er vores arvesølv den nødvendige produktion, der fører til afledt og integreret undervisning?
Niels Glahn: Ja! Jeg kan sagtens forstå, at produktionshøjskolerne ud fra strategiske og uddannelsespolitiske
grunde går ind i arbejdet med KUU. Men det betyder en risiko for at miste arvesølvet. En risiko for at blive målt
på kompetencer, tests og beskrivelser, der ikke ligger indenfor kerneaktiviteten. Jeg kan være nervøs for, at
man som lærer kommer til at fokusere på noget, der er defineret af andre. At nå frem til et bestemt mål kan
komme i fokus i stedet for det dannende og uddannende arbejde på værkstedet. Det bør være et stort opmærksomhedspunkt for skolerne. At I ikke blot bliver en erhvervsforskole, der gør de unge parate til G2.
Vi taler meget om dilemmaet mellem ’skolegørelse’ eller ’praksisgørelse’.
Niels Glahn: I skal holde fast i praksisgørelsen, og passe på, at I ikke nærmer jer terpeskolen, for nu at bruge et
af Grundtvigs udtryk. Skoleformen har jo kæmpet for, at de ikke-formelle kompetencer, der opnås, skal kunne
vurderes og gives merit for. Hold fast i det. Faren er, at I i stedet for at drive produktionshøjskolevirksomhed kan
komme til at drive institutioner, der kan måles og sammenlignes med andre institutioner.
Arvesølvet er den praksisgørelse, der ligger i værkstedsarbejdet. Den nødvendighed og forpligtigelse, de unge
oplever, når der skal produceres, afsættes, samarbejdes med andre. Den er unik for skoleformen. Hvis produktionshøjskolen bliver en erhvervsforskole med et curriculum og tests som andre har bestemt, så forsvinder
nødvendigheden og forpligtigelsen.
Vi ligger jo allerede tæt på det formelle system. Mange skoler tilbyder f.eks. produktionsskolebaseret er-hvervsuddannelse. De værkstedslærere, der har lærlinge på værkstedet, ser dem i høj grad som en gave.
Niels Glahn: Jamen det kan de jo også være, hvis man holder fast i de pædagogiske kernebegreber. Husk på at
ideen om at uddanne lærlinge kom nedefra – fra en gruppe skoler. Det var godt set af de fem skoler, der i sin
tid gjorde det store arbejde med at udvikle ideen om lærlinge i produktionsskoleværkstedet!
Har du her til sidst et råd til skoleformen, hvis de vil bevare deres arvesølv?
Niels Glahn: Ligesom for højskolerne, er det vigtigste for jer at blive ved med at tale sammen. I skal tale om
jeres kernebegreber. Hvad betyder integreret undervisning, hvordan kan man drive afledt undervisning i dag.
Hvordan kan man tilrettelægge den almene undervisning, så den udspringer af en nødvendighed for den
unge. Husk også, at der hele tiden kommer nye lærere til. De skal have aktiveret en veneration for den særlige
skoleform, de er kommet ind i. Tal om det. Skriv om det. Husk, hvor I kommer fra. Jeg håber og ønsker for jer, at
I bevarer det dannende aspekt i skoleformen og jeres tilknytning til den folkelige oplysning og også fremover
vil være med til at holde den folkeoplysende fane højt!
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Produktionsskoleforeningens temahæfteserie
PSF’s temahæfte nr. 4 - 2017
Dannelse i Produktionsskolen
7 bud på, hvorfor dannelse er en vigtig dimension af produktionsskolernes virke og, hvordan den udspiller
sig i produktionsskolens rum
PSF’s temahæfte nr. 3 - 2015
Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse – et inspirationsmateriale
Eksempler på PBE forløb og samarbejde omkring uddannelsen
PSF’s temahæfte nr. 2 - 2015
Målrettede forløb på produktionsskolen
Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne
PSF’s temahæfte nr. 1 - 2015
Projekt Nye spor til teknik
Historien om 3 unges vej til uddannelse

Ovenstående temahæfter kan downloades på www.psf.nu under publikationer.

Produktionsskolen
– en anden vej til uddannelse
Produktionsskolerne tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad den unge kan og
hvordan den unge når sit mål. Læringsmiljøet udspringer af det praktiske arbejde i mindre værkstedsenheder, men suppleres af et stærkt og sammenhængende ungdomsmiljø på skolen. Målet for
produktionsskoleforløbet er deltagerens faglige, personlige og sociale udvikling.
Produktionsskoleforeningen er produktionsskolernes interesseorganisation.
Dens formål er at styrke og udvikle produktionsskoleformen som en landsdækkende lokalforankret skoleform.

