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Dannelsen i Produktionsskolen 
Interview med Niels Glahn 

 

Arvesølvet er den praksisgørelse, der ligger i 
værkstedsarbejdet. Den nødvendighed og 
forpligtigelse, de unge oplever, når der skal 
produceres, afsættes, samarbejdes med an-
dre. 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 sam-
men med det samfund, du lever i. Det er samfun-
det og dets udvikling, der definerer rammerne 
for, hvad du skal dannes til. Den nuværende un-
gegruppe har nogle andre udfordringer, end vi 
havde. De har været udsat for en kulturel frisæt-
telse, 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 angstprovoke-
rende 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, reflekteren-
de borgere, der kan begå sig blandt andre, bruge 
deres færdigheder og tage sig selv og deres omgi-
velser alvorlige – og blive taget alvorligt af dem. 

Det myndige menneske 

Her tror jeg, at myndighedsbegrebet er centralt. 

Det handler om livsduelighed og selvstændighed, 

der udvikles i et forpligtende fælleskab. Og her 

har man jo en ideel situation i produktionshøjsko-

len, fordi det forpligtende arbejdsfællesskab er 

det pædagogiske udgangspunkt. I produktions-

højskolen og i aktiviteterne skabes der et rum, 

der er spændt ud mellem uddannelse og dannel-

se, mellem hånd og ånd, mellem kompetenceer-

hvervelse og livsoplysning og mellem praksis og 

teori. Det er i den dialektik, det myndige, reflek-

terede 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 selvstæn-
digt 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 ak-
tivt i samfundslivet. Det stiller krav til skolefor-
men – 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 værd-
isæt, de kan både spejle sig i - og slå sig på. De 
unge skal have med- og modspil. 

ProduktionsHØJskoler 

Du taler konsekvent om produktionshøjskoler? 

NG: 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. Pro-
duktionshøjskolens 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 dannelsestradi-
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tion.  Det er op til de dygtige lærere at åbne pro-
duktionen, så den også bliver ramme for en bre-
dere 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 undervis-
ning er vigtig, men den skal opstå som et nød-
vendigt 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 det 2taller, så er I på ufarbar vej efter 
min mening. 

Arvesølvet 

Så for dig er vores arvesølv den nødvendige pro-

duktion, der fører til afledt og integreret under-

visning?  

NG: Ja! Jeg kan sagtens forstå, at produktionshøj-
skolerne ud fra strategiske og uddannelsespoliti-
ske grunde går ind i arbejdet med f.eks. 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 kerneak-
tiviteten. Jeg kan være nervøs for, at man som 
lærerkommer til at fokusere på noget, der er 
defineret af andre. At nå frem til et bestemt mål i 
stedet for det dannende og uddannende arbejde 
på værkstedet. Det bør være et stort opmærk-
somhedspunkt for skolerne. At I ikke blot bliver 
en erhvervsforskole. 

Du rammer jo lige ned i et centralt debatpunkt for 
os.’Skolegørelse eller praksisgørelse’. 

NG: Det lyder totalt relevant. I skal holde fast i 
praksisgørelsen, og passe på, at I ikke nærmer jer 
terpeskolen, for nu at bruge et af Grundtvigs ud-
tryk. 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 produktionshøjskole-
virksomhed kan komme til at drive institutioner, 
der kan måles og sammenlignes med andre insti-
tutioner. 

Arvesølvet er den nødvendighed og forpligtigelse, 
de unge oplever, når der skal produceres, afsæt-
tes, samarbejdes med andre. Den er unik for sko-
leformen. Hvis produktionshøjskolen bliver en 
erhvervsforskole med et curriculum og tests som 
andre har bestemt, så forsvinder nødvendighe-
den og forpligtigelsen. 

Vi ligger jo allerede tæt på det formelle system. 
Mange skoler tilbyder f.eks. PBEe. De værksteds-
lærere, der har lærlinge på værkstedet, ser dem i 
høj grad som en gave. 

NG: 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 arbej-
de med at udvikle ideen om lærlinge i produkti-
onsskoleværkstedet! 

Bliv ved med at tale sammen 

Har du her til sidst et råd til skoleformen, hvis de 

vil bevare deres arvesølv? 

NG: 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 un-
dervisning 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 skole-
form, 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 skole-
formen og jeres tilknytning til den folkelige op-
lysning og også fremover vil være med til at holde 
den folkeoplysende fane højt! 
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