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Nødvendighedens gå-skole 
/Gert Møller, Forstander på Korsør Produktions-

Højskole 

Mennesket har et enestående læringspotentiale – 

se bare på det lille barn, der lærer at gå, lærer at 

tale, lærer at udtrykke sine behov, lærer nyt fra 

dag til dag – helt uden læseplaner og skoleske-

maer. Og det er ikke bare barnet, der lærer på 

den måde, det gælder os alle: Vi lærer simpelthen 

fra vi bliver født og resten af livet – i alle livets 

forhold.   

Men Ind imellem får man det indtryk, at det der 

skulle være en stor glæde – nemlig at lære noget 

– bliver gjort til et stort problem. De unge er ikke 

motiverede for uddannelse, mange dropper ud på 

vejen eller kommer aldrig rigtig i gang. Det er en 

problematik med konsekvenser for både samfun-

det og den enkelte unge. Derfor skal den tages 

alvorligt! Mit bud er, at vi kikker nærmere på, 

hvordan vi lærer, når vi ikke sidder på skolebæn-

ken og bliver undervist efter skemaer og lærer-

planer.   

Når små børn lærer… 

Jeg har den store glæde at have børnebørn.  De 

er skønne at være sammen med – og så kan man 

blive klogere af det. F.eks. er det vildt spændende 

at se på, hvordan børn lærer.  

Prøv at iagttage hvad det er der sker: Når barnet 

tager de første skridt, så kommer anerkendelsen 

prompte. ’Ih hvor er du dygtig’, siger vi. ’Kan du 

en gang til – gå hen til mor’, fortsætter vi og ræk-

ker armene ud, og så er øvelsesprocessen i gang. 

Igen og igen, flere og flere skridt. Barnet får ros 

og anerkendelse – og ret hurtigt finder det også 

ud af, at det er smart at kunne gå. Aktionsradius-

sen bliver udvidet. 

Når vi kikker på barnet, ser det ud til at være såre 

simpelt. Hun bliver opfordret til at forsøge, bliver 

anerkendt for fremskridtene og kan samtidig selv 

se fidusen. Derfor øver og øver det lille barn sig 

tålmodigt og vedholdende i nye færdigheder.  

Kørekort teorien 

Men det er jo ikke bare små børn, der kan være 

vedholdende, når det handler om at lære nyt. Lad 

mig fortælle om en erfaring, jeg har gjort igen-

nem et langt produktionsskoleliv, og som danner 

basis for det, jeg plejer at kalde ’kørekortteorien’. 

Unge som er totalt trætte af skolen, som ikke er 

specielt skarpe udi læsning. Unge som – da de 

slap ud af folkeskolen – lovede sig selv, at de al-

drig mere vil åbne en bog. Når deres 18 års fød-

selsdag nærmer sig, og de har skrabet penge nok 

sammen til et kørekort, så ændrer de pludselig 

læringsadfærd. 

De møder til køretimerne. Pjæk er et fremmed-

ord. De er modtagelige for, ja de kan endda finde 

på at bede om hjælp til teorien. Hvis og når de 

dumper, hvad er så problemet? Selvfølgelig kan 

der være mange ting i spil, men som oftest er det 

største problem at skaffe penge, så de kan gå op 

til prøve igen.  

Nødvendigheden i produktionsskolen 

Kørekortteorien handler simpelthen om nødven-

dighedens betydning, og den holder for de flestes 

vedkommende. Når noget er nødvendigt nok for 

os, når vi kan se meningen med det og bliver en-

gagerede i det, så vil vi gå meget langt for at klare 

det – lære det – overkomme vanskelighederne 

ved det.  

Det er lige der, vi skal bringe de unge hen. De 

unge, som af den ene eller anden grund har tabt 

gnisten eller aldrig fundet den, som ikke har 

knækket uddannelseskoden, og som er overbevi-

ste om, at det med uddannelse – det er ikke no-

get for dem.  

På en måde er det såre simpelt, men måske er 

det umuligt at nå i de meget skolastiske lærings-

miljøer, vi med hjertet på rette sted stiller til rå-

dighed. Læringsmiljøer, der fungerer for de fleste, 

men som ikke kan stå alene, og derfor skal sup-

pleres med andre og mere praktiske uddannel-

sesveje. Veje, hvor der i lighed med kørekortet er 

indbygget en nødvendighed. 
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Teorien har bekræftet mig i, at produktionssko-

lens pædagogiske omdrejningspunkt, den nød-

vendige produktion er det, der skal til, når det 

handler om at skabe engagement hos en gruppe 

af vores praktisk begavede unge. Ligesom med 

kørekortet, så skal de unge kunne se en mening 

med anstrengelserne. Derfor skal det, vi laver i 

værkstederne, bruges til noget konkret.  

Den holdning tror jeg, at mange er enige med mig 

i, men samtidig er den under voldsomt pres. Ude-

fra er der krav til og forventninger om, at de klas-

siske boglige fag – først og fremmest dansk og 

matematik – bliver opprioriteret på produktions-

skolerne. Det sker ofte på bekostning af produk-

tionen og nødvendigheden.  Jeg er selvfølgelig 

ikke uenig i, at man skal lære at læse, skrive, reg-

ne, bruge it osv. Men det skal ske ved at vi skaber 

situationer, hvor den unge kan se meningen og 

nødvendigheden.  Den klassiske undervisning har 

de jo været udsat for nok så mange gange uden 

virkning.  

At tænde de unge 

Jeg bruger ofte udtrykket, at vi skal ’tænde de 

unge for et fag’, før de får mod på at tage en ud-

dannelse og overvinde alle de vanskeligheder, der 

er forbundet med det. Men det handler jo ikke 

bare om at trykke på en kontakt ligesom med det 

elektriske lys. Der skal ligesom lidt mere til. Med 

de nødvendige produktioner, der ikke er ’som 

om’ produktioner, skaber vi øvelsesbaner for de 

unge. Her kan de øve sig på et fag. Men de kan 

meget mere end det.  

I produktionsskolen siger vi, at det er dem der 
arbejder, der lærer noget. De lærer noget fagligt, 
men de udvikler også en masse af det, nogen 
kalder personlige og sociale kompetencer.  De 
kommer ikke af sig selv men skal trænes og øves. 
Ansvar lærer man ved at få det, samarbejde lærer 
man ved at være en del af et arbejdsfællesskab, 
der skal løse en konkret opgave. 

Jeg tror, at vi skal opprioritere en praktisk uddan-
nelsesvej, der indeholder ovenstående elemen-
ter. Vi skal gøre det konsekvent og lade være 

med at ryste på hånden og putte alt mulig skole-
undervisning ind. Overliggeren for, hvad vi skal 
kunne på fremtidens arbejdsmarked, bliver ikke 
sat ned. Så lad os fokusere på en anden måde, at 
komme over den på! 

Fremfor at dømme de skoletrætte unge til mere 

traditionel undervisning. Så skal vi give dem et 

frihedsbrev. Et frihedsbrev, der tilbyder dem at 

lære i en arbejdsmæssig sammenhæng med et 

arbejdsfællesskab og nødvendige opgaver – men 

også et sted med et ungdomsmiljø og plads til 

svinkeærinder.  

De unges udviklingsproces 

Det lyder enkelt og logisk. Det er det på en måde 

også, men samtidig er det kompliceret og udfor-

drende. Udviklings- og læreprocesser er ikke li-

neære, de er krogede og nogle gange uforudsige-

lige. Derfor bliver vi også ind imellem udfordrede. 

Når vi arbejder med unge, skal vi huske, at de er 

på et sted i livet, hvor de stadig er i færd med at 

modnes og udvikles. De er i en læreproces. Ind 

imellem går de i stå, ind imellem tager de et svin-

keærinde, eller det ser ud til, at de går baglæns.  

Her må vi voksne blive ved med at tro på dem, 

anerkende dem for dem de er – men også aner-

kende dem i form af at sætte krav til dem. Hjælpe 

dem til at blive ved med at øve sig. De kan nemlig 

godt!  

Nødvendighedens gå-skole 

Vi har ingen gå-skole til ungerne, når de skal lære 

at gå. Men så har vi det måske alligevel.  Gå-

skolens principper er enkle: Vi øver med ’elever-

ne’ vi roser og anerkender dem, når de gør frem-

skridt. De kan selv se en mening med det, og vi 

giver ikke op. Vi ved nemlig at alle kan lære at gå. 

Lad os skabe og anerkende en ’arbejdsskole’ – en 

skole, der ikke er en skole i gængs forstand, men 

et sted, hvor de unge kan se meningen med det, 

der foregår. Hvor de lærer gennem at øve sig på 

rigtige arbejdsopgaver og får anerkendelse for 

det.  


