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Dannelsen i Produktionsskolen 
Interview med Lene Tanggaard 

 

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. 

At blive myndig 

Lene, hvad tænker du på, når man siger dannel-

se? 

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 kultu-
relt betingede forståelse, man kunne kalde det 
klassiske, romantiske dannelsesbegreb. 

Men at blive dannet foregår ikke kun i en be-
stemt 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 som 
at kunne skabe noget, at kunne bidrage. 

 

Et dynamisk dannelsesbegreb 

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 sta-

tisk, 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 be-
gynder 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 omdrej-
ningspunktet jo arbejdet i værkstedet – hvilken 
betydning har det for dannelsen? 

LT: Det karakteristiske ved produktionsskolen er, 
at der foregår en rigtig produktion til rigtige kun-
der. Så den tilbyder de unge nogle virkelige au-
tentiske praksisser, hvor de har mulighed for at 
glemme sig selv. Hvor vi’et træder i forgrunden. 
Det er den central drivkraft i en dannelsesproces, 
at lære at indgå i et ’vi’. 

På produktionsskolerne foregår den proces an-
derledes end i andre skoleformer. Der handler 
det traditionelt set om en række individer, der 
hver især skal lære noget. De sidder der i klasse-
rummet og det hele kredser om dem selv og de-
res indlæring. Selvom man prøver, så er det 
enormt svært at etablere et ’vi’. I produktionssko-
leværkstedet er det nødvendigheden, der driver 
værket. Vi skal have det her færdigt. Det er lige-
som 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. 
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Mange indlæringsvanskeligheder i skolen kom-
mer af, at man forventer, at alle skal kunne det 
samme på det samme tidspunkt. I produktions-
skolen 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 produktionsskoler-
ne 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. Langsomhe-
den 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 uni-
versitetet og 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 at dannes til en myndig borger, der 
kan tage aktiv del i samfundet. I forskellige prak-
sisser og kontekster, skal man jo kunne noget 
forskelligt. 

Konstituering af subjektiviteten 

LT: Der er et fællestræk. Man skal blive aktør i 

eget og andres liv. Man skal kunne indgå i et fæl-

lesskab, 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 alminde-
lige ord. 

LT: Altså vi danner os jo hele tiden i samspillet 
med andre. Som forældre 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 fagpro-
fessionel dannelse, det handler om. Vores mate-

riale 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 hinan-
den undervejs. 

På produktionsskoleværkstedet er der også be-
stemte måder at gøre tingene på, måder man 
burde gøre dem på. Dannelse handler rigtig me-
get 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 er at glemme sig selv 

Dannelse foregår altid i et samspil med andre. 

Derfor har jeg det meget svært ved selvdannel-

sesbegrebet og alt det med personlig udvikling. 

Det værste, du næsten kan gøre ved et menne-

ske, 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! 

 
Lene Tanggaard er cand. Psyk. PhD og  professor 
på Aalborg Universitet 


