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Oversigt over foredraget 
 

1. Det hurtige pædagogiske og uddannelsespolitiske svar på spørgsmålet – 
og deres begrundelser: Produktionsskoler som en alternativ og 
praksisorienteret pædagogik spændt for den generaliserede 
uddannelsesforberedelse og -oprustning  

 

2. Den uddannelsespolitiske kontekst for produktionsskolernes virke – 
generalisering af ‘uddannelse’ som økonomisk-eksistentiel vilkår og tvang 

 

3. Den uddannelsesteoretiske kontekst for produktionsskolers virke – 
uddannelsesbegrebets kolonisering af det pædagogiske felt 

 

4. Det nye spændingsforhold mellem uddannelse og dannelse 

 

5. Produktionsskole-pædagogikken – i et idéhistorisk og aktuelt perspektiv 

- et afsluttende udblik  

 

 



1. Er der grænser for praksisgørelse af læring? 
 

Pædagogisk set: nej! 

 

• Praksislæring er principielt grænseløs som pædagogisk form 

 

• Praksislæring er desuden efterstræbt og ofte idealiseret læringsform i 
samtidens skole- og uddannelsespolitik 

 

• Produktionsskolerne forvalter en pædagogisk tradition med fornemme 
aner (arbejdsskolerne, learning by doing, praksisfællesskab m.v.)   

 

• Men: praksislæring er først og fremmest en personlighedsudviklende 
og fællesskabsorienteret lærings- og dannelsesform – ikke som en mål- 
og resultatorienteret uddannelsesform i den aktuelle skole- og 
uddannelsespolitiske forstand… 

 

 

 



Skole- og uddannelsespolitisk set: ja! 

 

• Praksislæring er ikke tilstrækkelig i en skole- og uddannelsespolitik, der 
siden 2001 har betonet faglighed, kognitiv læring og målbare mål 

 

• Praksislæring er ikke tilstrækkelig i den aktuelle form for 
uddannelsesforberedelse, der grunder i ideen om et 
”uddannelseskontinuum” og relaterer produktionsskoler mere direkte 
til både folkeskole og erhvervsuddannelser 

 

• Seneste ændringer i lov om produktionsskoler (2015) betoner, at ”den 
teoretiske undervisning skal være af betydeligt omfang…” (§2) og 
fremhæver målbare og kompetencegivende faglig viden 

 

• Grænser for praksislæring ligger i selve kravet om uddannelse og 
uddannelsesforberedelse: ingen uddannelse uden teoretisk og boglig 
viden og kompetencer…  

 

• Symptom på en skærpet konflikt mellem uddannelse og dannelse… 

 

 



Produktionsskoler ville noget med de unge…  

 

• Være et kritisk alternativ til de traditionelle ungdomsuddannelser, der 
henvendte sig til unge, der var trætte af den traditionelle skoleform og den 
boglige undervisning (beskæftigelses- og undervisningstilbud)  

 

• Tilbyde en værksteds- og produktionsorienteret pædagogik og et 
læringsmiljø, der hylder (og idealiserer) praksislæring i fællesskaber 

 

• Pædagogisk-idemæssige aner i bl.a. Kerschensteiners arbejdsskole, 
Deweys ‘learning by doing’, Tvind-skolerne og den erfaringsorienterede 
aktivitetspædagogik – længe før Lave og Wenger lancerede begrebet om 
‘praksisfællesskaber’ i 1991, som gav ny pædagogisk legitimitet… 

• Produktionsskoler var personlig udviklings- og dannelses-orienterede 
snarere end uddannelsesorienterede (kvalifikation-kompetence) – derfor 
den oprindelige betegnelse ‘produktionshøjskoler’ – altså  kombination af 
arbejdsskole og højskoleformen 

(Produktionsskolernes pædagogiske historie burde snart skrives... ) 



I dag skal produktionsskoler ville noget mere og andet med de unge 

 

• være og forstå sig en del af den samordnede mobilisering, inkludering og 
vejledning af nationens menneskelige ressourcer til og gennem 
uddannelse (alle skal med, alle skal deltage – fordi alle skal bidrage og gøre 
nytte…) 

 

• indgå som en del af det netværk af initiativer, der skal få ”restgruppen” af 
unge gjort ”uddannelsesparate” og ”uddannelsesmotiverede” og tilbyde 
en ”anden vej til uddannelse” for dem, der ikke vil eller kan følge den 
traditionelle hovedvej. Kerneopgave at forberede til videre uddannelse 

 

• implicerer selvstændige uddannelsesinitiativer og -forløb (PBE, EGU, KUU 
samt STU), der også betyder øget skolegørelse med mere formel 
undervisning og med (udsigt til) skærpede lærings- og kompetencemål, 
krav om læreplaner og dokumenteret kompetenceudvikling 

 

(jf. Erhvervsuddannelsesreformen 2014 og nye Bekendtgørelse 2015) 

 

 



• Dette vil formodentlig i større eller mindre grad sætte grænser for idealet 
om praksisgørelse af læring og dermed udfordre produktionsskolernes 
overleverede praktiske dannelsesideal: 

”Med udgangspunkt i det praktiske arbejde i værksteder at styrke de 
unges personlige, sociale, demokratiske og faglige kompetencer med 
henblik på videre uddannelse og beskæftigelse” (En anden vej… 2015) 

 

De åbne spørgsmål 

• Kan produktionsskolerne forblive ungdoms- og erhvervsuddannelsernes 
‘højskole’ med henblik på personlig og eksistentiel afklaring, udvikling og 
motivering til videre uddannelse og arbejdsmarkedet? 

 

• Kan man opretholde forskellen mellem produktionsskole-pædagogik og 
erhvervsskole-pædagogik i takt med, at produktionsskoler selv skal levere 
ordinære erhvervsuddannelser? 

 

• Kan man opretholde produktionsskolernes lærings- og dannelsesidealer, 
når man indordnes i og bidrager til det moderne uddannelseskontinuum? 

 

 

 



2. Den uddannelsespolitiske kontekst for produktionsskolernes udvikling: 

(jf. Stefan Hermann – artikel i Ræson maj 2016) 

• ”På vejen til Uddannelse til alle er delmålet, at 90-95 % af de unge 
gennemfører en ungdomsuddannelse i løbet af 1990’erne” (UVM 1993) 

 

• Siden 1993 har 95%-målsætningen været dagsordensættende og 
ufravigelig målsætning i dansk uddannelsespolitik og for alle regeringer 
siden da 

 

• Ønsket om at fremme unges gennemførsel af en ungdomsuddannelse 
efter 9. klasse af både økonomiske, beskæftigelses- og velfærdspolitiske 
grunde (vækst, lighed, inklusion, selvforsørgelse, konkurrencekraft, 
sammenhængskraft) 

 

• Resultat: Et netværk af uddannelsesforberedende tilbud og ordninger 
mellem 9. klasse og ungdomsuddannelser, der skal inkludere og aktivere 
unge ind i ungdoms- og erhvervsuddannelsesforløb 

 

 

 

 

 

 



• (Den Fri Ungdomsuddannelse 1993-2002) 

 

• Træningsskolen for Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) 

 

• Almen voksenuddannelse (AVU) 

 

• Produktionsskoler (inkl. PBE, EGU, KUU efter 2015) 

 

• STU for handicappede 

 

• Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) 

 

• Den kombinerende ungdomsuddannelse 

 

• Vejledningsreformen 2004 og samordnede Uddannelses- og 
Erhvervsvejledning som store syntese 





95 % målsætningen og den øgede problembevidsthed om: 

 

• at uddannelse er eneste vej til arbejdsmarkedet og varig beskæftigelse i 
lyset af arbejdsmarkedets ændringer i lyset af øget en vidensbasering, af 
transformationen af industriøkonomi til en vidensøkonomi og 
industrisamfund til videnssamfund (– indtil 2007 og finanskrisen…)  

  

• at uddannelse er måden at ville noget med de unge, der både er 
økonomisk nødvendigt og velfærdspolitisk ønskværdigt, men også  

 

• at uddannelse fra at være en ret og nogles ønske og mulighed er blevet en 
pligt og subsistenstvang for alle – en borgerpligt i det nationale 
arbejdsfællesskab 

 

• ”Uddannelse til alle” er ikke længere en politisk utopi, men et økonomisk 
krav, en social betingelse og et eksistentielt vilkår: vi lever i et samfund 
med uddannelsestvang  

 

 



Hvordan er det så gået med 95 %-målsætningen? 

 

• I 1993: 77 % gennemførte en uddannelse inden 25 år 

• I 2015: 93 % har gennemført en ungdomsuddannelse inden 25 år 

 

Men: 

• stadig 7 % eller mere end 4000 unge i hver årgang, der aldrig får hverken 
studie- eller erhvervskompetence – og er henvist til udkanten af 
arbejdsmarkedet (9 ud af 10 på kontanthjælp under 30 år har kun 
9.klasse) 

 

• stadig 6 % af en årgang (knap 4000), som kun får en studiekompetence, 
der ej er omsat til formel erhvervskompetence (‘studenterproletariatet’) 

 

• 7 år efter 9. klasse har kun 17 % af en årgang afsluttet en 
erhvervsuddannelse – mens 63 % har afsluttet en gymnasial uddannelse 

 

• Få gennemfører altså en erhvervsuddannelse i direkte forlængelse af 9. 
eller 10. klasse (erhvervsuddannelser ved at blive voksenuddannelser…) 

 



3. Den uddannelsesteoretiske kontekst for produktionsskolernes status  

- konflikten mellem uddannelse, pædagogik og dannelse  

 

• Forskydninger i uddannelsesbegrebets politiske og pædagogiske semantik 
gennem de seneste årtier:  

 

• Uddannelse som det generaliserede overbegreb i det pædagogiske felt  

  

• Aftegner konflikter og spændingsforhold mellem  

 nye transnationale og grundlæggende økonomiske 
uddannelsesrationaler og -forståelser og  

 

 de nationale/lokale normative pædagogiske rationaler (værdier, 
idealer, formål) og skole- og uddannelsesforståelser 

 

• Nyt fokus på faglighed og viden – og på empirisk-kvantitativ, metode-, 
middel- og evidensorienteret uddannelsesforskning   



‘Uddannelse’ fortrænger ‘opdragelse’ og ‘dannelse’    

 

• Grue-Sørensen i 1974, at opdragelse og dannelse har tabt terræn til 

begrebet uddannelse, der betegner ”en mere specialiseret dygtighed 

enten med en erhvervsvirksomhed for øje eller som et indgående 

kendskab til et begrænset fagområde.”  

 

• Uddannelse har fået udvidet sin betydning og ”har fortrængt ikke alene 

ordet dannelse”, men også ”ord som opdragelse, oplæring o. lign.” 

 

• Uddannelse: struktureret forløb bestående af undervisning, der sætter 

modtageren i stand til at udøve et bestemt erhverv, udføre en bestemt 

opgave m.m. (Den danske ordbog) 

 



1970-1995: Uddannelse som det nye overbegreb i førskole og skole 

 

I 1996 skriver Dr. Pæd. og lektor Steen Larsen ved Danmarks Lærerhøjskole: 

 

”I det moderne komplicerede samfund er det nødvendigt at indse, at et 

menneskes uddannelse begynder ved fødslen og at daginstitutionerne er 

en del af uddannelsessystemet! Den fundamentale og grundlæggende del 

oven i købet (…) Daginstitutioners rolle i uddannelsessystemet er at skabe 

et beriget uformelt læringsmiljø, der kan sikre en række 

minimumskompetencer hos danske børn, så de har det nødvendige 

fundament i orden, som deres videre uddannelse skal bygges på.”  

 



Begrundelser i 1996 

 

• ”uddannelse” er blevet det nye subsistensvilkår i 
”uddannelsessamfundet”: ”alle skal have en uddannelse, hvis de skal 
være i stand til at forsøge sig selv.”  

 

• ”uddannelse” tænkes nu som livslang læring og kompetenceudvikling  
– det starter med vuggestue og børnehaver (udviklings-garanti) 

 

• daginstitutioner ses som skole- og uddannelsesforberedelse i et 
forebyggende og inkluderende perspektiv (jf. folkeskoleloven i 2006) - i 
skolen er det for sent…” 

 

• alle institutions- og skoleformer for 0-18 årige ses som 
”uddannelsesforberedende” (– undtagen højskolerne, selvom de i 
stigende grad fungerer som sådan…)  

 



Eks: ‘Uddannelsesforberedelse’ i folkeskolens formålsparagraf 2006:  

 

• Folkeskolen skal ”i samarbejde med forældrene give eleverne 
kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse 
og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur 
og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager 
til deres forståelse af menneskets samspil med naturen og fremmer 
den enkelte elevs alsidige udvikling.” 

 

• For første gang i dansk skolehistorie er kundskaber og færdigheder 
rykket helt frem som paragraf 1, stk. 1. Skolen skal nu først og 
fremmest forberede eleverne til at klare sig i det videre 
uddannelsesforløb gennem faglige kompetencer   

 

 



Hvad er der da sket med vores forståelse af ‘uddannelse’?  

 

• uddannelse i sin oprindelige snævre betydning: specialiseret 
kvalificering af den individuelle arbejdskraft 

 

• uddannelse forstås siden 1995 som ‘livslang kompetenceudvikling 
gennem læring’ med henblik på fortsat og fleksibel ‘employability’ 
og ‘marketability’ – derfor kan begrebet generaliseres  

 

• uddannelses-begrebet har som sådan ‘koloniseret’ hele det 
pædagogiske felt (omsorg, opdragelse, undervisning, dannelse) 

 

• uddannelse er selvstændiggjort som en økonomisk-teoretisk 
problematik (via teorier om human kapital, human ressource og 
entreprenørskab – baseret på ide om ‘det opportunistiske individ’) 

 

• uddannelse blevet genstand for økonomisk styring og 
rationalisering (‘fremdriftsreform’, ‘produktivitets- og effektivitets-
styring’, ‘mål- og resultatorientering’ m.v.), der forbindes med 
eksterne bestemmelser af og kriterier for ‘kvalitet’… 

 



Afspejler den transnationale kontekst (OECD, EU, Unesco), hvor 

 

a) Uddannelse ses som global-økonomisk konkurrenceparameter – og 
global-økonomisk konkurrence som ‘global uddannelseskonkurrence’ 
(heraf betydning af internationale sammenligninger – PISA m.v. – der 
kobler det ‘komparative’ med det ‘kompetitive’) 

 

b) Uddannelse ses som investering i og produktion af human kapital – 
humankapital-teoriens revival og modernisering i 1990’erne (OECD) 
Mennesker og individer som ‘entreprenører for deres humankapital’ 

 

c) Uddannelse ses som mobilisering og inkludering af nationens 
‘menneskelige ressourcer’ – og ‘uddannelsespolitik’ som nationalt 
human ressource management fra vuggestue og frem: Mennesker 
som ‘ressourcer’: dvs. det, der er til for at blive udnyttet, men i dette 
øjemed først skal uddannes – dvs. ‘kompetenceudvikles’ gennem 
læring – livslangt, livsbredt og livsdybt 

 

 

 



4. Det nye spændingsforhold mellem dannelse og uddannelse 

 

• Spørgsmålet om dannelse fortrænges af et nyt politisk-økonomisk og 
uddannelsesvidenskabeligt fokus på uddannelse og ideen om et 
”uddannelses-kontinuum” 

 

• Men: spørgsmålet om dannelse lader sig ikke fortrænge og dukker op 
som de altid normative dimensioner af enhver form for pædagogik og 
uddannelse (menneskesyn, individualitets-forestillinger, formåls- og 
målforestillinger, værdier og idealer m.v.) 

 

• Dannelse er forudsætning for, element i og resultat af al slags skole- 
og uddannelse: det, der bliver tilbage, når man har glemt alt det, man 
har lært (det ‘skjulte curriculum’, de efterladte personlige ‘spor’ i 
selvforståelse, identitet og opførsel m.v.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dannelsesbegrebet omfatter og vedrører formelt set noget grundlæggende 
for pædagogik, uddannelse og samfund:  

 

• forholdet mellem mellem kundskaber og egenskaber 

 

• det personlige selvforhold (individualitet og subjektivitet) 

 

• forholdet mellem individualitet og fællesskab (det sociale selv – 
individdannelse og samfundsdannelse) 

 

• forholdet mellem individuel, social (og global) ansvarlighed  

 

• meningen og formålet med det hele - personligt, eksistentielt, 
demokratisk m.v.…  
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Tendensen fra 1990’erne og frem: 

  

• Klassisk og moderne dannelsestænkning fortrænges på af en ny og 
grundlæggende uddannelsesøkonomisk tænkning centreret om 
output, resultatmål, lærings- og kompetencemål m.v. 

 

• I denne er dannelse og personlig udvikling et forstyrrende problem, 
fordi den hverken kan måles, dokumenteres, testes eller eksamineres 
på samme måde som faglige kundskaber, kompetencer og færdigheder  

 

• Spørgsmålet om dannelse forbliver dermed implicit – det falder uden 
for horisonten af den moderne skole- og uddannelseslogik med dens 
krav om kvantificerbare og sammenlignelige mål, evidensbaseret 
undervisning og effektmåling m.v. 

 

 

 

 

 

 



Men:  

• Spørgsmålet om dannelse kan og bør ikke fortrænges, da det vedrører 
de åbne og demokratiske spørgsmål om formålet og meningen med 
det hele, om hvilke typer mennesker, hvilke menneskelige egenskaber, 
hvilke personlige, sociale og demokratiske værdier, der gennem skole 
og uddannelse skal fremmes 

 

• Spørgsmålet om dannelse trænger sig på, jo mere man forsøger at 
fortrænge det, men   

 

• Som et resultat heraf er der ved at gå inflation i dannelsesbegreberne, 
der forsøges moderniseret via lærings- og kompetencebegreberne 
(kompetence-dannelse) eller ved at tale om ‘livsduelighed’ m.v.  

 

• Hvad er da de implicitte dannelsesidealer da i dag? 

 

 

 

 



Dannelsesidealer i det aktuelle uddannelsesregime? 

 

• Ikke demokrati/autonomi/lighed m.v., men økonomi, produktivitet 
og konkurrenceevne, der gør 

 

• ‘Employability’ til det abstrakte nye formål for alle 
‘uddannelsesprocesser’ og -institutioner’,   

 

• og det ‘entreprenante’ eller ‘opportunistiske individ’ (rational 
choice-individet) til det nye personligheds- og individualitetsideal: 

 

• det arbejdsduelige, selvmotiverende, selvforsørgende og 
entreprenante individ - ‘medarbejder-borgeren’… 

 

• livsduelighed betyder også arbejdsduelighed og evne til at klare sig 
i den socialdarwinistiske ‘kamp for tilværelsen’… 
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5. Produktionsskole-pædagogikken  
– i et pædagogisk-idéhistorisk og aktuelt perspektiv 

 

1. Arbejdets pædagogiske status: fra naturlig del af opdragelse og oplæring 
til et læringsprojekt i protest til ”den rene skole” 

• storfamilien som enhed af opdragelse, arbejde og oplæring  

• filantropismens ”industriskoler” 1770ff – ”industriøsitet” som dyd 

 

2. Nyhumanismen og forholdet mellem ”menneskedannelse” og 
”erhvervsuddannelse”   

 

3.  Arbejdet i industrialismens æra 

• Marx og det polytekniske dannelsesideal og det fremmedgjorte 
lønarbejde 

• Højskolerne og arbejdet (kombinationen af college og gårdliv) 

 

 

 



4.    Dewey og skolen som demokratisk og projektarbejdende livsform  

• skolelivet som kompensation for børns adskillelse fra arbejdet 

 

5. Arbejdsskolerne som reformpædagogisk dannelsesprojekt 

• Kerschensteiner og arbejdsskolens pædagogik 

 

6.     1970’ernes pædagogiske synkretisme (Tvind og produktionshøjskolerne) 

• Genoptagelsen af arbejdsskole-pædagogikken som alternativ 
pædagogik 

 

7. Videnssamfunds-fortællingen 1995-2009 

• fra videnssamfund til produktionssamfund (de kloge hænder…) 

 

(to be continued and developed…) 

 

 




