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Dannelsen i Produktionsskolen      
Interview med Søren Langager 

 

 

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 pro-
dukt. 

At være og at blive social 

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 forbin-

delse 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 et-

nisk 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 fæl-

lesskabet. Man er nødt til at være synlig og kunne 

bidrage med noget unikt til fællesskabet. Selv-

dannelse handler om, hvordan individet indgår i 

det sociale. 

I produktionsskolen bliver det du kan synligt 

Produktionsskolen kan vel begge dele? Der er 

masser af ’opdragelse’ og læring af koder, men 

det er også muligt for den enkelte at bidrage. 

SL: Det er rigtigt. Produktionsskolen tilbyder en 
særlig ramme, hvor du kan lære begge dele. Og 
det er fordi, 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. Det bliver tit usynligt for de andre. 

En anden ting er, at når vi snakker om kompeten-
cer 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 fæl-
lesskabet. 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 hand-
ler 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. Og det er jo også det pro-
duktionsskolen 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 
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produktionsskolen enorm vigtigt, 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 en-

keltes 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 begyn-

delsen måske ikke er så meget. 

Produktionsskolen kan noget særligt  

I produktionsskolen skaber man et læringsmiljø, 

der peger hen mod uddannelse. Men man spiller 

på flere strenge, man tilbyder forskellige aktivite-

ter, 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 den personlige og sociale kompetenceud-

vikling. 

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 fæl-
lesskab som nødvendig for at de unge her kunne 
lære koderne og finde ud af, hvad de havde inte-
resse 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 hovedve-
jen. Så er det bedre at beholde den unge på ho-
vedvejen, eventuelt med en særlig støtte. Sådan 
ræsonnerer man i dag. Tidens tendenser tillader 
ikke at vi ofrer tid og penge på ’modningsstatio-
ner’, 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? 

SL: Jeg tror, at produktionsskolen er nødt til at 
samarbejde med det formelle uddannelsessy-
stem, og som det ser ud lige nu, så er det måske 
skoleformens overlevelse: At lave åbninger til 
systemet. 

I tidens løb er skoleformen jo blevet tvunget 
nærmere til det ordinære system, f.eks. med lov-
ændringen i 2007, hvor det blev fastlagt, at pro-
duktionsskolerne skal lave skriftlige samarbejds-
aftaler med lokale uddannelsesinstitutioner.  

SL: Og det er jo netop tidens tendens, der slår 
igennem her. Man må ikke indkapsle sig, men 
hele tiden bygge bro til det store fællesskab. Det 
kan ske igennem kombinationsforløb og sikkert 
igennem den nye 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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