
  1 

Produktionsskoleforeningen 
Dæmningen 33, 2. tv 
7100 Vejle  
Tlf. 75822055 
mail: psf@psf.nu 
 

Dannelsen i Produktionsskolen 
Interview med Mattias Tesfaye 

 

Produktionsskolerne har i en hvis forstand 
overtaget højskolernes rolle i dag, de tager 
sig af at flytte den underste gruppe i samfun-
det, men de har ikke den samme politiske 
bevågenhed som højskolen har haft 

At træde ind i et fællesskab 

Mattias Tesfaye: 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 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 lovbe-
stemte, 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. Men 

man kan sige at, 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? 

MT: Murerfaget er 1000vis af vaner, der er arbej-
det 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 overleve-
res 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 uddannel-
ser, der traditionelt har en stor grad af praktisk 
kropslig viden, er en nedvurdering af den kropsli-
ge 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 

At blive i stand til at lære et fag 

Produktionsskolerne er ikke til for at lære de un-

ge et fag, men for at gøre dem i stand til at lære 

et fag. Fornylig 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 lokalsam-

fundet, de får en snert af, hvad det vil sige at 

have en funktion. Det synes jeg er et fremragen-

de eksempel på, hvordan produktionsskolerne 

flytter de unge, ved at gøre dem bevidste om at 

de kan bidrage. 
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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 fælles-
skab – det samfund – man er en del af. Det var 
højskolebevægelsens mål. De ville ikke gøre al-
muen 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 ad-
gangsbillet til samfundet. 

Når vi de sidste 30 år har talt om at bryde den 
sociale arv, så ligger der implicit, at rengøringsas-
sistentens 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 ren-
gøringsassistenten kan deltage ligesom alle an-
dre. Det er også det, der ligger i fagbevægelsen. 
Den vil ikke løfte folk ud af det, de laver nu. Man 
den vil give dem et bedre liv med det de laver. En 
bedre løn, et bedre helbred osv. 

Højskolernes rolle 

Produktionsskolerne har i en hvis forstand over-

taget 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. Produk-

tionsskolerne 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. 

Det håndværk kan, når det er bedst. Det er at få 
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 hånd-
værket kan de få ro og fred. Når du træder ind på 
værkstedet er du snedker eller kok. På produkti-
onsskolen får du arbejdstøj på: Nu arbejder du i 
køkkenet! Det kan være sindssygt befriende. I 
håndværkets rationale er det jo ikke personlighe-

den, der er interessant. Ideen er egentlig, at du er 
tom indeni, det interessante er det, der er uden-
for: Materiale, værktøj, metoder, som du kan 
tilegne sig. 

Grundstenen i den nye bondeidentitet, højskole-
bevægelsen 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 un-
ges identitet for at opbygge en ny. På den måde 
har de fuldstændig fokus på personligheden. I 
produktionsskolen bygger man ikke en ny identi-
tet, der bygger man et plankeværk, der viser den 
unge, at han kan være med til at bidrage til no-
get. 

 
Mattias Tesfaye er uddannet murer og medlem af 
Folketinget for Socialdemokrtaterne. 
Mattias er en af de nyudnævnte Produktionssko-
leambassadører 


