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FORORD 
Dette speciale handler ikke om hverdagen på en produktionsskole, men om det lille udsnit af 

hverdage på den produktionsskole, som under mit feltstudie åbnede sine døre for mig. Altså om de 

ganske subjektivt udvalgte udsnit af en virkelighed, som jeg har valgt ud til dissektion til brug for 

mine analyser af ledernes og lærernes pædagogisk-didaktiske overvejelser. 

Tak fordi I tog så åbent og godt imod mig, og tak for jeres tålmodighed, når jeg ’sad ind’ og spurgte 

og interviewede. Jeg var meget glad for mine tre måneder sammen med jer. 

Men også undskyld for de overgreb, der altid følger med, når man gør andre mennesker til objekter 

for sin ’forskning’. 

Samme tak og samme undskyld gælder de mange elever som tog lige så godt imod mig og åbnede 

sig for mig. 

Da hensigten med denne ’afhandling’ på ingen måde er hverken at rose og fremhæve enkeltpersoner 

eller det modsatte, men at kaste lys over systemer, strukturer og magtforhold, har jeg både 

anonymiseret skolen og de personer, jeg omtaler og citerer.  

Jeg har derfor givet skolen et nyt navn, og jeg har givet alle mine ’ofre’ nye navne.  

Undtaget herfra er Undervisningsministeriets konsulent, fordi der kun er én på området, og fordi jeg 

også citerer ham med navn fra en skriftlig kilde, hvori han har skrevet forordet. 

 

Også en stor tak til min vejleder, Ulf Brinkkjær, for meget stor tålmodighed med mig og for hans 

god kritiske, men altid konstruktiv sparring under det meget lange forløb. 

 

Og endelig en lige så stor tak til min lige så tålmodige kritiske sparringspartner hjemme, min kone 

Chris.  

 

  -----------------------------------------------  

 

Hjælp til læsningen:  

Jeg har som en anden arkæolog bestræbt mig på i hvert afsnit at afdække nye lag, som jeg mener har 

betydning for min egen og dermed forhåbentlig også læserens forståelse af problemstillingerne. Og jeg har 

endda tilladt mig at gentage samme temaer flere gange undervejs – men i ny belysning.  

Så derfor kan det måske være en hjælp undervejs ind i mellem lige at kaste et blik på ’luftfotoet’, 

indholdsfortegnelsen. 
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INDLEDNING 

Uddannelse som nationens frelser 

Uddannelsesinstitutionerne har i årtier været udset til at spille en nøglerolle i at modvirke sociale 

uligheder og spild af uddannelsespotentiale. Ikke bare i Danmark, men i hele den vestlige verden. 

Men uanset om slagordet har lydt Lighed gennem uddannelse, Fremskaffelse af den skjulte 

talentmasse, Bekæmpelse af den sociale arv eller Ungdomsuddannelse til 95%, har der som oftest 

været overvægt i mængden af forslag, der gik på at kompensere ’manglerne’ ved eleverne selv og 

deres familier. Hermed har der også været tendens til at individualisere problemerne og forsøge på 

gennem diagnosticering at kurere – eleverne. 

At det forholder sig sådan, har det bl.a. kunnet aflæses i den store stigning i specialundervisning, 

som politikerne jo også for længst har fået øje på. Dels fordi specialundervisning kræver mange 

resurser, dels fordi de positive resultater heraf har været svære at dokumentere.1 Den udvikling har 

derfor også medvirket til at fremme en iøjnefaldende politisk konsensus om, at uddannelsessektoren 

nu må se at stoppe eksklusionen og få øget inklusionen.  

Og undervejs har det da heller ikke skortet på håndfaste slagordsprægede råd til 

uddannelsesinstitutionerne om at indføre netop den metode, som eksperter eller politikere p.t. 

mener, vil løse alle problemer.  

I 1960’erne og de tidlige 70’var det således tilvalgsskolen, der ’med sikkerhed’ ville klare det der 

med børns og unges motivation. Få år senere lød rådet så nærmest modsat: ”Indfør en enhedsskole 

med undervisningsdifferentiering og masser af projektorganisering”.  

En tid var det det internationale kampråb, Back to Basics, der dominerede. Og det blev på dansk til 

”Faglighed, faglighed, Faglighed”. 

Den for få år siden påfaldende hastige opslutning bag teorier som den amerikanske psykolog 

Howard Gardners om de mange intelligenser og de deraf afledte forslag til kategorisering og 

                                                             
1 Fx har Niels Egelund, der er professor i specialpædagogik ved Århus Universitet, helt tilbage fra den tid, hvor hans institut var en 

del af Danmarks Lærerhøjskole, på flere konferencer i Danmarks Lærerforenings regi karakteriseret specialundervisning som en 

meget dyr undervisning, hvorom man stort set kun ved, at den foregår med meget få elever – i meget lang tid – med meget ringe 

udbytte. 
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opdeling af eleverne efter deres læringsstile2
 kan også ses som udslag af forhåbninger om at finde 

metoden til at forbedre økonomien i landet og/eller skabe større lighed gennem uddannelse. (Gardner 

1983). 

Det er imidlertid ikke blot skolens organisationsform, men også dens valg af indhold, der jævnligt 

bliver ’udsat for’ gode råd. I nogle perioder har rådene taget afsæt i, at uddannelserne skulle være 

for boglige eller for teoretisk – ofte uden at der skelnes. I andre perioder i det modsatte.  

Uddannelse som relæ 

Men på tværs af diskussionerne om formålet med at indføre reformer på uddannelsesinstitutionerne 

mest har været at opnå økonomisk effektivitet eller større lighed, er der blevet peget på, at 

uddannelser slet ikke spiller nogen selvstændig rolle. Kritikere fra den fløj ser nemlig uddannelser 

som blot og bar forstærkere af de kræfter, der til enhver tid dominerer et samfund.  

Andre igen medgiver, at uddannelser selvfølgelig er påvirket af samfundsmæssige tendenser og 

kræfter, men stiller det anderledes op. De spørger, om der har været tilstrækkeligt fokus på, at 

uddannelsessektorens samspil med det omgivende samfund på den ene side altid er meget 

komplekst, og om man på den anden side, bl.a. som konsekvens heraf, har nok øje for at enhver 

uddannelsesinstitution også altid har et selvstændigt råderum og mulighed for at give modspil.  

Det er netop de spørgsmål som sprogforskeren og uddannelsessociologen, Basil Bernstein rejser 

igen og igen i sine værker; lige fra de første fra halvfjerdserne, hvor han lancerede sine 

sprogkodeteorier om arbejderklasse- og middelklasselever til de sidste i starten af dette århundrede, 

hvor han tækker på de i mellemtiden udviklede diskursteorier.  

Hans hovedtese er, at al undervisning er rekontekstualiseret, hvilket for ham betyder, at 

virkeligheden ’udenfor’ altid er udvalgt, omplantet og reduceret, før den bliver bragt indenfor i 

uddannelsen. Derfor både afspejler og videregiver alle udvælgelser af stof og metoder godt nok 

magtforhold i samfundet, men samtidig indeholder undervisernes egen rammesætning også 

muligheder for at stå op imod denne magt.  

Derfor handler rekontekstualisering for Bernstein også altid om komplekse magtkampe og kampe 

for professionelt råderum.  Derfor ser han også valg af indhold og pædagogiske metoder som uhyre 

vigtige. Ikke mindst fordi de virker forskelligt på forskellige elever. 

                                                             
2
 Begrebet Learning Styles blev allerede fremført af Rita Dunn og Kenneth Dunn i 70’erne, men slog i Danmark for 

alvor igennem i 90’erne. 
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 Og derfor skal de såkaldt svage elever i det lys da heller ikke primært ses som problemelever med 

mangler eller ’lidelser’, men som elever, til hvem ’systemet’ ikke passer ret godt. Fx fordi netop de 

ikke i særlig høj grad bliver set, hørt og mødt ud fra, hvad de bringer med sig af erfaringer 

hjemmefra.  

Og derfor må man også altid fastholde fokus på den enkelte institutions og den enkelte lærers 

handlinger, men samtidig altså på begrænsningerne for deres handlemuligheder i den lokale 

konkrete kontekst – samt på deres muligheder for at påvirke konteksten. 

En stor del af analysen i specialet her vil tage afsæt i Bernsteins teorier og nogle af hans 

nøglebegreber som klassifikation, rammesætning, symbolske kontrol og horisontal og vertikal 

diskurs – og disse begrebsliggørelsers betydning for hans syn på forskellige elevgruppers 

identitetsudvikling og læring. 

 

Mit eget udgangspunkt 

Jeg har også som mangeårig folkeskolelærer, skolevejleder og fagforeningsmand med 

hovedinteresse for pædagogik og uddannelsespolitik som så mange andre i den profession 

interesseret mig meget for de elever, der ikke umiddelbart får nok ud af folkeskolens undervisning 

og ikke hverken er motiveret for eller kvalificeret til at gå videre i en kompetencegivende 

ungdomsuddannelse. 

Hertil kommer, at et tremåneders feltarbejdeophold på en produktionsskole uden for København har 

skærpet min interesse for ’undtagelserne’ i den ellers noget trøstesløse historie om de stadig alt for 

mange unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. 

 

Bag om produktionsskolernes succes 

For produktionsskolerne i Danmark udgør et positivt paradoks, fordi deres elever for at blive 

optaget skal ’kvalificere sig’ ved at have diskvalificeret sig til at uddanne sig via ’de rigtige’ 

uddannelser’. Og på trods heraf, lykkes det i høj grad at motivere rigtig mange af dem til at begynde 

på en fagskole eller lignende. 
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Spørgsmålet er imidlertid, om skolerne kunne gøre mere for at klæde dem på til også at gennemføre 

deres uddannelse. 

I specialet her vil jeg derfor først undersøge, hvad det er, der gør, at det i så stor udstrækning på 

produktionsskoler lykkes at øge en stor del af disse elevers interesse for læring og motivere dem til 

at påbegynde en kompetencegivende ungdomsuddannelse.  

Er det primært de særlige undervisningsformer a la mesterlære, der er årsagen til 

produktionsskolernes succes? Eller er det mere måden, de unge bliver mødt på og dermed mere et 

spørgsmål om relationer og fællesskab? Eller er det to sider af samme sag?  

I hvert fald tillagde både ledere og lærere på ’min’ produktionsskole værksteds- og 

mesterlæreformen en nærmest afgørende betydning, som de ofte understregede ved at lægge afstand 

til ’almindelig’ undervisning både i folkeskolen og på fagskoler med formuleringer som ”Her på 

produktionsskolen har vi ikke egentlig undervisning”. 

Begrebet mesterlære, der spiller en stor rolle i Jean Lave og Etienne Wengers begreber situeret 

læring og deltagelse i praksisfællesskaber vil derfor indtage en stor plads i første del af mine 

analyser af praksisformerne i denne skoleform. (Lave og Wenger, 2003). 

Jeg vil dernæst søge at afklare, om større opmærksomhed på kompleksiteten og dialektikken i såvel 

de ansattes som elevernes pædagogiske begrebsliggørelser ud fra Bernsteins tese om, at al 

undervisning er rekontekstualiseret kan inspirere til at lave pædagogiske ændringer, så endnu flere 

elever fra produktionsskoler ikke bare påbegynder, men også gennemfører deres efterfølgende 

faglige uddannelse.  

Endelig vil jeg i forlængelse heraf se på, om en kombination af tankerne fra Lave og Wenger og 

Bernstein også vil kunne generaliseres og inspirere til ændringer i grundskoler, så de måske i 

fremtiden i højere grad kan undgå at ’producere’ så mange produktionsskoleelever. 

 

Udtrykt i Bernsteins terminologi vil jeg undersøge om dybere indsigt i betingelserne og 

mulighederne i det, han kalder den pædagogiske anordning, kan bidrage til at gennemføre 

ændringer, som kan åbne for, at flere unge kan få mere ud af at deltage i de ungdomsuddannelser, 

som nu er ved at være et must for dem alle. 

  

Og når jeg ovenfor har anvendt termen begrebsliggørelser i stedet for den mere dagligdags term 

begreber, er det for at understrege, at den enkeltes opfattelse og brug af begreber i sig selv er et 

resultat af et komplekst samspil i en kompleks kontekst – ud fra devisen, at det ikke kun er 
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virkeligheden, men i høj grad også ens opfattelse af virkeligheden, der bestemmer ens handlinger. 

En pointe som også Bernstein i sine sidste år viede større og større opmærksomhed, hvor han blev 

mere og mere optaget af diskursers betydning. 

 

PROBLEMFORMULERING 
Og da kontekst i høj grad er et spørgsmål om relationer, og når kontekstbegrebet på en og samme 

tid er betydningsproducerende og betydningsreducerende, er kontekstbegrebet et vigtigt analytisk 

begreb i den antropologiske metode (Emborg 2002). Og da pædagogisk antropologi netop har 

relationer som genstandsfelt, og ikke blot relationerne elever og lærere imellem eller mellem 

eleverne, men også de komplekse og dialektiske relationer mellem samfundet og institutionerne og 

deres aktører har jeg valgt følgende problemformulering: 

Kan et skærpet blik for kompleksiteten og dialektikken i pædagogiske begrebsliggørelser 

kvalificere uddannelsessektorens bestræbelser på at fremme samtlige elevers læring og 

kompetenceudvikling? Og i givet fald, da på hvilke måder. 

Inspirationen til den formulering har jeg bl.a. fået fra Bernsteins egne betragtninger i en 

opsummerende note i bogen Basil Bernstein – Pædagogik, diskurs og magt, hvor han peger på 

vigtigheden af ikke at nøjes med at vise, at man værdsætter alle sine elevers erfaringsbaggrund, men 

også husker altid at sætte sine pædagogiske analyser ind i en (langt) mere omfattende strukturel 

sammenhæng end sammenhængene i undervisningen i den enkelte klasse eller skole.
3
 Sagt på en 

anden måde, så prøver jeg i specialet her at undersøge, om vi ved at tage udgangspunkt i, at 

uddannelsespolitik og pædagogik aldrig har enkle løsninger på komplekse problemer, bedre vil 

blive i stand til at indkredse handlinger, der kan bringe uddannelsesverdenen videre mod målet om 

at øge læringsmulighederne for alle unge.  

 

                                                             
3
  ” … [jeg] vil godt gøre det helt klart, at det er afgørende for elever at vide og føle, at de erfaringer, der 

har formet dem, og de måder hvormed, de bringer dem til udtryk anerkendes, respekteres og værdsættes. 

Men det betyder ikke, at det pædagogiske møde er udtømt hermed. For blot at se det pædagogiske møde 

som udtrykt i en række potentielle stemmer og disses indbyrdes relationer er at gå uden om selve det 

pædagogiske spørgsmål, dvs. at undlade at finde den passende modalitet for klassifikation og 
rammesætning.  

Tages denne med i betragtningen, integreres institutionelle, strukturelle og indbyrdes vekselvirkende 

faktorer i analysen. (Bernstein i Chouliaraki og Bayer og 2001, s. 242). 
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TEORETISK STÅSTED, ANALYSESTRATEGIER OG 
METODEOVERVEJELSER 
  

Som fremhævet i indledningen er hovedgenstandsfeltet for dette speciale pædagogiske relationer. 

Ikke kun relationer mellem elever og lærere eller elever imellem, men de komplekse og dialektiske 

relationer mellem institutioner, ledelse, lærere og elever – i en samfundsmæssig kontekst. Og 

selvom jeg ikke havde gjort mig alle mine analysebegreber klar, mens jeg udvalgte og skabte min 

empiri, har jeg hele tiden været mig bevidst, at mine forforståelser og tolkninger er påvirket af 

poststrukturalismen.  

Det samme gælder i min optik Basil Bernstein, selvom han hele sit liv vægrede sig ved at blive sat i 

videnskabsteoretisk bås.  

I de følgende afsnit vil jeg derfor redegøre for, hvad det er for elementer i poststrukturalismen, jeg 

har fundet relevante, og derefter vil jeg nævne nogle af de centrale begreber i Basil Bernsteins 

teorier, som både har inspireret mig til min problemformulering og en væsentlig del af mine 

analysebegreber. Til sidst vil jeg redegøre for mine metodeovervejelser i lyset heraf.  

 

 

Poststrukturalistiske analyser 

Teori på et poststrukturalistisk grundlag er egentlig ikke en teori, men et program for, hvordan man 

vil iagttage, hvordan man vil konstruere sin genstand som genstand, og for hvordan man selv vil 

komme til syne som iagttager inden for rammerne af et iagttagelsesbærende begreb. (Esmark, 

Laustsen og Andersen 2005). 

 

Dette udsagn har inspireret mig til at forsøge at indkredse den påvirkning, mit poststrukturalistiske 

ståsted har haft og har på mit blik på pædagogiske relationer og deres kontekst og dets betydning for 

min analyse af ledelsens, lærernes og elevernes forståelse af undervisning og læring på ’min’ 

produktionsskole – og har bidraget til at føre mig frem til i særlig grad at sætte centrale 
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Bernsteinbegreber som  symbolsk kontrol, rekontekstualisering, den pædagogiske anordning samt  

horisontale og vertikale diskurser i spil. 

 

Basil Bernstein er oprindelig sprogforsker og står da også som andre poststrukturalister i gæld til 

lingvisten Ferdinand de Saussures og antropologen Claude Lévi-Strauss, der begge påpeger at den 

sociale virkeligheds grundlæggende niveau er det symbolske. Ordet symbolsk kommer fra det 

græske ord symballein, som betyder “at kaste sammen”, hvilket medfører, at man må interessere sig 

for det domæne, hvor det materielle, og det man forestiller sig, ’kastes samen’. Symboler må altså 

ses som kontingente – dvs.at de også altid vil kunne stå for noget andet. 

 

Det er et afgørende aspekt ved Saussures lingvistik, at tegnets mening ikke har noget at gøre med 

indholdet i det, det betegner, men alene er udtryk for den værdi, tegnet tilskrives gennem 

placeringen i en struktur. Derfor kalder han også sproget et “system af værdier”. (Saussure 1983: s. 

110f og s. 118f). 

 

Antropologen Claude Lévi-Strauss har i forlængelse af Saussures tanker udviklet sine tanker om, at 

også talløse andre vigtige forhold i livet får mening eller betydning via det symbolske. 

 

Et udgangspunkt for poststrukturalistiske analyser af relationer og meningsskabelser er altså 

forståelsen for symboldannelens betydning for sproget og for relationerne.  

 

Men det er netop kun ét af flere udgangspunkter. For forstavelsen ”post” i poststrukturalismen skal 

ikke forstås sådan, at poststrukturalismen erstatter strukturalismen. En poststrukturalistisk analyse 

vil altid indeholde en ’traditionel’ strukturalistisk kategorisering. ”Post-” står derfor ikke for efter, 

men for en videreudvikling. Hvor en strukturalist alene vil forsøge at afdække den struktur og den 

orden, der ligger bag et givet fænomen, vil poststrukturalisten samtidig opfatte det symbolske som 

kilde til evig uro og potentiel forandring.  

 

- (For) hvis det er i det symbolske domæne, at det reelle og det imaginære bringes sammen, er 

det også her, de falder fra hinanden igen. (Esmark, Laustsen og Andersen 2005, s.14). 
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I min læsning af Basil Bernstein hæfter jeg mig da også ved, at han igen og igen påpeger 

betydningen af symbolske sproglige grænsedragninger, der i sig selv udgør vigtige 

forskelsmarkeringer, og at han samtidig altid påpeger betydningen af samfundets og 

uddannelsesstedernes strukturer – og at han aldrig opfatter (de magtfulde) klassifikationer og 

strukturer som deterministiske. Hvorfor han også altid peger på sprækkerne og de konkrete og 

lokale udviklingsmuligheder inden for strukturerne – og peger på mulighederne for, at sådanne 

ændringer kan slå forandrende tilbage på disse strukturer. 

 

Men poststrukturalisme er heller ikke blot en videreudvikling af strukturalismen. Man må også se 

på se på arten af strukturopfattelsen, fordi poststrukturalismen samtidig sætter spørgsmålstegn ved 

begreber som kausalitet og linearitet. 

For Jacques Derrida er poststrukturalismens væsentligste påstand således, at strukturen er 

decentreret; og den erkendelse kæder han sammen med det centerløse diskursbegreb. 

“I fraværet af et centrum eller en oprindelse bliver alt til diskurs (Derrida 1978: 280). 

Når udgangspunkt er, at alt er diskurs, må man derfor analysestrategisk iflg. Esmark, Laustsen og 

Andersen supplere de traditionelle analyser af elementernes og helhedens indbyrdes og gensidige 

påvirkning med analyser af den tomme betegner, af subjektet og af historie og forandring. 

For selvom udgangspunktet for diskurser kaldes tomme og foranderlige betegnere, er de bestemt 

ikke uvirksomme. De fungerer, så længe de virker, som knudepunkter for den hegemoni, som 

enhver diskurs strukturerer. Derfor er betegnerne også altid udsat for magtkampe.
4
 

 

Jeg har da også noteret mig, at Bernstein selv har erklæret, at diskursbegrebet i de sidste år af hans 

virke har haft afgørende betydning for hans videreudvikling af hans teoridannelse, hvilket bl.a. har 

ført til udarbejdelsen af hans for undervisningssektoren vigtige skelnen mellem horisontale og 

vertikale diskurser. (Bernstein i Chouliaraki og Bayer 2001, s. 220).
5
 

 

 

                                                             
4
 På produktionsskolen gjorde de ansatte eksempelvis altid tid meget ud af at lægge afstand til det, de betegnede som ’rigtig’ eller 

’egentlig’ undervisning – og indsætte betegnelsen ’værkstedproduktion’ som det positive alternativ. 

5
 Begreberne uddyber jeg senere. Se side 39. 
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SAMMENFATNING 

Ved at fremhæve, at min position er poststrukturalistisk, har jeg villet understrege, at den position 

både har haft betydning for formningen af mit blik, når jeg har valgt det, jeg har valgt at gøre til 

empiri, og når jeg har valgt strategier for analyser af mine ’fund’.  

Strukturalismens blik for makrostrukturers betydning for mikroprocesser deler jeg således med 

Bernstein, ligesom jeg – som han – har valgt at videreudvikle mine analyser af det strukturelle til 

poststrukturalistiske analyser ved at fokusere på potentialet for dialektiske forandringer og til 

analyser af stedets diskurser, som jeg oplevede havde afgørende indflydelse på ledernes og lærernes 

didaktiske overvejelser – og dermed for deres praksis’ konsekvenser for elevernes subjektiverings- 

og læringsprocesser. 

 

  -----------------------------------  

 

ANTROPOLOGISKE OG ETNOGRAFISKE METODER 
Metoder til at svare på store spørgsmål – ud fra iagttagelser på små steder 

Når jeg skal indkredse metoder til at iagttage og analysere en uddannelser, må jeg altså have blik for 

betydningen af uddannelsens placering i en bredere strukturel og kulturel kontekst. Men lige så 

vigtigt det er at fokusere på institutionernes samspil med den omgivende uddannelseskultur, lige så 

vigtigt er det at se nøjere på institutioners egetbidrag til de unges socialisering og læring.  

Professor i uddannelse ved Umeå Universitet, David Hamilton, gør sig netop sådanne overvejelser 

(som også han sætter i historisk perspektiv), når han skelner mellem og understreger samspillet 

imellem education og schooling, i sin bog Learning about Education fra 1990.  

 

“Human beings become socialized through the communication with other members of the 

human species, and they become acculturated because the content and form of the 

communication varies from one social context to another (…) acculturation is to focus on 

differences of life style (…) Acculturation is therefore based on transmission and reception 

of cultural messages. (…)  Gradually, education was transformed from a human activity into 

a human institution (…) Today education operates in parallel and in concert with 

schooling”.               (Hamilton 90. s. 10, 11 og12) 
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Hammilton fremhæver altså, at alle mennesker socialiseres gennem kommunikation med andre 

mennesker, og at denne kommunikation altid er indlejret i en specifik kultur, som i vore dage i høj 

grad tilegnes og indlæres i uddannelsesinstitutioner, hvor der nemlig ikke kun undervises i facts og 

færdigheder.  

Derfor må  man også spørge, hvis kultur det er, der manifesterer sig i disse institutioner, og hvem 

der især proffitterer af den? Hvilke samfundslag fx? 

Hammilton åbner endvidere for analyser af to andre i dennne sammenhæng yderst relevante 

problemstillinger: 

Nemlig hvordan samfundet bestræber sig på at skaffe sig hierarkiske kontrol via uddanelserne , og 

hvordan selve uddannelsessproget selv som et tveægget svær ikke bare kan bidrage til kultivering, 

men også til social skævdeling. 

-  “As human beings began to take a self-conscious interest in enhancing the economic and 

cultural potential of young people, they not only turned socialization into education, they 

also began to relocate the tasks of child rearing so that horizontal parity was exchanged for 

hierarchical control.”  (…) Language can be as much a source of social division as a tool of 

social unification. Symbol-laden communication may foster solidarity among insiders who 

grasp the meaning. But the complexities of communication may also intensify the barriers 

that exist between the insiders and the outsiders of a culture … outsiders may feel that the 

complexities of language will be used against them. ..., a cultural code can be a forbidden 

threshold to some and a welcoming gateway to others.” (Ibid. s.15 og s. 20). 

Hamiltons fokus på samfundets hierarkiske kontrol gennem uddannelsesinstitutioner og 

uddannelsessprogets potentielt polariserende virkning, fordi den fungerer som en uovervindelig 

tærskel for nogle elever, genfinder jeg hos Bernstein, men i en mere konkret form. Det har hjulpet 

mig på sporet af fokuspunkter og af metoder til at beskrive og analysere den empiri fænomener, 

som jeg har fundet – og konstrueret – via deltagerobservationer og lytning til de impliceredes 

stemmer. 

Min overordnede metodiske tilgang er således kvalitativ. 

Og tekstanalyser, deltagerobservationer og interviews er mine hovedtilgange.  

Her er det, at antropologien og etnografien kan tilbyde nogle adækvate begreber og redskaber.  
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Kontekstualisering 

Nogle antropologer, som fx Therese Emborg, ser kontekstualisering som antropologers helt 

grundlæggende metode, da kontekstualisering består i at tilskrive betydning til sociale fænomener 

ved at studere konteksten og sætte fænomenerne og konteksten i relation til hinanden og derved 

gøre sociale fænomener meningsfulde. Men i og med, at man vælger kontekst til at relatere sin 

beskrivende tekst til, udøver man også magt, da der ved kontekstualisering også altid er tale om 

reduktion – i og med at andre kontekster altid fravælges. Og hun foreslår, at antropologen lægger 

sig på linjen mellem tekst og kontekst – og skiftevis fokuserer på det ene og det andet – og dermed 

studerer sammenhængene mellem de to. (Emborg 2002). 

Også her finder jeg et konstruktivt sammenfald med Bernsteins brug af begrebet, når han ser 

rekontekstualisering som hovedomdrejningspunktet i al pædagogisk virksomhed – hvorved han 

som sagt også forstår, at den virkelighed ’udenfor’, man rekontekstualiserer, altid er udvalgt og 

reduceret og derefter omplantet ’indenfor’. 

 

Kultur  

Andre antropologer taler mere om kultur end om kontekst. Men som den norske antropolog Hyland 

Eriksen udtrykker det, så er antropologiens kulturbegreb meget bredt og derfor ikke veldefineret. 

- På den ene side bruges det om ”de færdigheder, opfattelser og væremåder, som personer 

har tilegnet sig som medlemmer af et samfund”.   

- På den anden side kan det også defineres som det omskiftelige meningsfællesskab som gang 

på gang etableres og forandres, når mennesker gør noget sammen. (Eriksen, 2007 s. 24, 25).  

 

Veldefineret eller ej, så finder jeg det i uddannelsesmæssig sammenhæng vigtigt at holde sig bege 

disse definitioner på kultur for øje, fordi kultur på en og samme tid kan begrebsliggøre de 

færdigheder, opfattelser og væremåder, som uddannelsesinstitutioner er med til at befordre og det 

meningsfællesskab, som opstår og løbende forandres, når de gør noget sammen der. 

Det samme er den danske antropolog Kirsten Hastrup inde på, når hun skriver, at antropologer må 

tage udgangspunkt i folks livsverden, dvs. den verden folk erfarer, giver udtryk og omformer i en 

og samme proces, og metodisk peger på at antropologen kan få indsigt i denne ved at iagttage og 



Folkeskolen.dk  oktober 2016 
 

15 
 

spørge ind til de iagttagnes betydninger – og ved at inkorporere stedets kulturelle viden gennem 

deltagelse i praksisfællesskabets aktiviteter. (Hastrup 1996). 

 

Kobler man de to antropologiske kulturbegreber med begrebet kontekstualisering, peger det hen 

mod anvendelse af to af antropologiens hovedmetoder, deltagerobservation og samtaler, når man 

skal samle de data, som siden skal udvælges og tilskrives betydning i tekstform.  

Min opfattelse af, hvordan ledelsen, lærerne og de unge på produktionsskolen konstruerer 

betydning, har jeg altså (med-)konstrueret frem i produktionsskolens særlige kulturelle og fysiske 

rum gennem deltagerobservationer, samtaler og interviews – i lyset af tilgængeligt relevant skriftligt 

materiale.  

Etnografi 
Bruger man lingvistiske termer fra etnografien, kan det udtrykkes som, at man gør sine data til 

etnografisk tekst gennem beskrivelser og analyser.  

Den terminologi er med til at tydeliggøre, at man også altid skriver sine (egne) forforståelser og 

fortolkninger ind i sin tekst, når man nedfælder sine iagttagelser. For når man understreger, at den 

etnografiske tekst er etnografens konstruktion, bliver det tydeligt, at etnografens fortællinger om 

deltagernes betydningstilskrivninger og meningsdannelser omfatter ’forfatteren’ selv, fordi det i 

sidste ende altid er ham, der ud fra egne kriterier, vælger data til og fra, identificerer 

analysekategorier og gennemfører fortolkninger og søger at fange det specielle ved makroniveauet 

gennem historier fra mikroniveauet.  

Men hverken læring eller dannelse kan studeres empirisk-konkret. Det kan kun de aktiviteter, 

rutiner, rytmer og forskellige praksisformer, som iagttageren tolker som værende med til at give 

læring og dannelse. Derfor må etnografen også løbende gøre rede for sine refleksioner over 

hverdagslivets læring og angive temaer, som er relevante for hans mere eksplicitte 

perspektiveringer.  

Og endelig er fordringen til pædagogisk etnografi, med Ulla Ambrosius Madsens ord, at den skal 

afspejle noget pædagogisk vigtigt på stedet og kunne bruges til funderinger over noget alment 

pædagogisk vigtigt.         (Madsen 2003) 

I den tekst, som jeg vil producere om ’mit’ lille sted, produktionsskolen, vil jeg derfor bestræbe mig 

på at tydeliggøre mine forforståelser og tolkninger – og give mine bud på det alment pædagogisk 

relevante, som kan udledes af det for stedet relevante. 
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NÆRVÆRENDE OG DISTANCERENDE ENMANDSFORSKNING  

Skal det lykkes, må forskeren bestræbe sig på på én gang at være i feltet, leve sig ind i livet der, og 

at være udenfor.  

Imidlertid hænger metoderne også altid sammen med analysen. Analyse kan nemlig defineres som 

den metodiske praksis, der skaber begrundet orden i data og peger på sammenhænge og mønstre.    

                             (Madsen 2003, s. 79). 

Iflg. Madsen er den ideale fordring, at man går åbent ind i feltet uden på forhånd at definere et 

problem – for at være. Sideløbende må man opretholde distance og belyse og begrunde, det man ser 

og oplever, gennem inddragelse af teori. Kun sådan kan man udskille det, der er særskilt og blive i 

stand til at finde nøgletemaer (Ibid. 82).6 

Med Kirsten Hastrups ord drejer det sig om en kompliceret proces, der fører antropologen fra at 

være novice til at være en mere erfaren deltager i mødet med en social verden. (Hastrup 1987).  

Det i produktionsskolesammenhæng ekstra interessante er, at Lave og Wenger præcis begrebsliggør 

det samme, når de om praksislæring skriver, at deltagerne bevæger sig fra legitim perifer deltagelse 

til fuld deltagelse. (Lave &Wenger 1991/2003: 38). 

Med hverdagsord kan man beskrive antropologiens eller etnografiens ambition, som Hyland 

Eriksen gør det:  

- (Faget) har som ambition at stille og besvare store spørgsmål, samtidig som den cirkler sig 

ind mot små steder … som kan avgrenses slik at de kan utforskes detaljert av en enkelt 

forsker.     (Eriksen 2007, s.14). 

Eriksen mener endvidere, at man med en vis ret kan sige, at antropologi er sociologisk, fordi den 

fokuserer på samhandling og social organisation. Men hvor sociologi er mere makro-orienteret er 

antropologi mere mikro-orienteret.  

                                                             
6 Når de fremanalyserede kategorier gøres til teori, løftes perspektivet ud af sin kontekstbundethed og får generel udsigelseskraft. Når 

man arbejder med tolkning inden for etnografien gælder det derfor om at demonstrere eksemplets almengyldighed og kontekstualitet. 

(Ibid. 88). 

 



Folkeskolen.dk  oktober 2016 
 

17 
 

Og faget er også psykologisk, men hvor psykologi mere beskæftiger sig med processer inden i 

mennesker, beskæftiger antropologi sig primært med processer mellem mennesker. (Hyland 

Eriksen, 2007). 

SAMMENFATTENDE OM METODEVALG 

Mine valg af metoderne deltagerobservationer og samtaler til min enmands-’forskning’ er i høj grad 

inspireret af ovenstående krav om både at være nærværende og distant – og om at lede efter det på 

stedet specifikt pædagogisk relevante, der samtidig kan udsige noget generelt pædagogisk relevant. 

Og selvom mine semistrukturerede interviews med lærere og elever kvantitativt fylder mere i min 

empiri end mine deltagerobservationerne, er jeg mig bevidst, at jeg ikke kunne have forberedt og 

gennemført interviewene med samme kvalitet, hvis jeg ikke forud havde lavet 

deltagerobservationer.  

Til at hjælpe mig med at holde distance og perspektiv, har jeg gjort brug af gængse antropologisk-

teoretiske begrebsliggørelser, der altså trækker på begreber fra begge sine nabofag, sociologi og 

psykologi.  

Og da teksten her især handler om forhold på en produktionsskole, hvor håndværk og de 

mesterlærelignende relationer mellem de ansatte og eleverne er iøjnefaldende, trækker jeg særligt 

på antropologen Jean Lave og læringsteoretikeren Etienne Wenger og deres hovedbegreb situeret 

læring i praksisfællesskaber, som de netop er nået frem til gennem studier af, det de kalder 

’naturlig’ læring gennem mesterlære.  

Deres perspektiv har jeg dernæst forsøgt at udfordre og komplementere ved hjælp af Basil 

Bernsteins begrebsliggørelser.  

Det hovedspørgsmål, jeg stiller er jo, om institutioner og deres ansatte som agenter selv gennem 

mere systematisk didaktisk refleksion kan gøre mere for flere.  

Og med udgangspunkt i det sociologiske, har Bernstein netop gennem et langt liv bestræbt sig på at 

sætte fokus på, hvad det, han kalder den pædagogiske anordning, i sig selv kan bidrage bedre med, 

hvis de ansatte bliver mere opmærksomme på magtpåvirkninger fra den samfundsmæssige kontekst 

– og samtidig bliver opmærksomme på, at der også altid er sprækker og lokalt ’spillerum’.  

For Bernstein har netop også både implicit og eksplicit altid i sine værker fokuseret på dialektikken 

imellem makro- og mikroprocesserne – og på samspillet mellem processer mellem mennesker og 

processer inden i mennesker.   
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Inden jeg går mere i dybden med Bernsteins begreber, vil jeg derfor trække relevante elementer i 

Lave og Wengers begrebsverden frem. 

 

JEAN LAVE OG ETIENNE WENGER 
MESTERLÆRE OG SITUERET LÆRING 

Lave og Wengers teorier om situeret læring adskiller sig fra de fleste andre læringsteorier ved at 

sætte konteksten og relationerne i centrum i stedet for individet. I den forbindelse understreger de, 

at mennesker altid lærer noget i kontekster, men at det interessante er at fokusere på, hvad de lærer i 

bestemte kontekster. (Nielsen 2012). 

Princippet i deres tankegang er, at viden skal præsenteres i sin autentiske kontekst, hvilket betyder, 

at rammerne og omgivelserne normalt vil involvere den pågældende viden. Samtidig slår de fast, at 

læring kræver social interaktion og samarbejde.  

Læring er altså for dem ikke et individuelt forehavende, men et relationelt. (McLelland 1995). 

- … we interact with each other and with the world and we tune our relations with each other and with the 

world accordingly. In other words we learn.              (Smith, M.K. 2003). 

Deres oprindelige hensigt var egentlig at redde begrebet mesterlære, som i slutningen af 80-erne var 

vældigt oppe i tiden og blev blandet sammen med læring in situa a la Deweys ”learning by doing”.  

Men, som Mark Tennant udtrykker det, så er deres måde at se på læring på mere end simpel ’learning 

by doing’ eller erfaringslæring: 

Jean Laves og Etienne Wengers koncept situering indebærer, at deltagerne bliver fuldgyldige medlemmer 

i den verden og ligeværdige i at genere mening.   (Tennant 1997, s. 73) 

Gennem deres studier og arbejder nåede de frem til, at læring er et integreret og uadskilleligt aspekt 

af al social praksis.  

… vi karakteriserer (nu) læring som legitim deltagelse i praksisfællesskaber.   

     (Lave og Wenger 2003, s. 31). 

Udgangspunktet for deres analyse af situeret læring er de impliceredes deltagelse i 

praksisfællesskaber, hvor relationerne altid forandrer sig kontinuerligt igennem deltagelse. De 

lancerer begrebet legitim perifer deltagelse som det analytiske begreb, hvorigennem man kan 
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analysere forandringsprocessen i og igennem deltagelsen i praksisfællesskabet, som opstår, når 

deltagerne indtager forskellige positioner og bevæger sig i forskellige deltagelsesbaner.  (Lave og 

Wenger 2003). 

Med legitim mener de både, at både ’de nye’ og ’de gamle’ accepterer bestræbelserne på, at 

fællesskabet skal udvides, så alle bliver deltagere. Og med perifer angiver de den gensidige accept 

af novicernes udgangspunkt for deltagelsen – og accept af at deres position peger frem imod, at den 

mere centrale, ’rigtige’ deltagelse sker via læreprocesser, der har en rettethed mod at blive en del af 

praksisfællesskabet. 

I et situeret perspektiv bliver deltagelse og forbundethed til praksisfællesskabet derfor det medium 

hvori viden generes. Hermed sker der også en forskydning fra at fokusere på undervisningsaspektet 

til at se på læringsaspektet. For i deres perspektiv er viden ikke noget, der skal overføres, men noget 

som genereres igennem deltagelse. 

Derfor understreger Lave og Wenger da også, at der er tale om et analytisk perspektiv og ikke en 

metodelære. 

Mesterlæren ses af de fleste andre læringsteoretikere ellers næsten altid som et overstået kapitel, 

som højst er af historisk betydning. Men når Lave og Wenger betoner en relationel forståelse af 

læring og viden, flytter de fokus over på, at forudsætningen for læring bliver at få adgang til 

deltagelse i praksisfællesskaber. Derfor argumenterer de for, at der i situeret læring ligger en 

væsentlig læringsmotivation i, at eleverne har adgang til en fuldt udfoldet praksis, hvor de kan se, 

hvor deres uddannelse fører dem hen, og hvilken fremtid, der venter dem. 

- Selvom mestre ikke underviser, legemliggør de i fuldt mål praksis i praksisfællesskaber. 

- … (der) finder meget lidt synlig undervisning sted; læring er det mest grundlæggende 

fænomen. Fællesskabets praksis skaber den potentielle ”læreplan” i ordets videste forstand 

– det som kan læres af nyankomne med legitim perifer adgang… (Lave og Wenger 203, s. 

74 og78). 

Lave og Wenger udpeger altså nærmest deltagelsen i sig selv i praksisfællesskaber og dette, at de 

unge kan se målet og meningen med læringen som afgørende for de unges motivering for at lære.
7
 

                                                             
77 Niel Postman bruger i sin bog The end of education ordet ”end ” i to betydninger: som slutning og endemål. Hans pointe er, at hvis 

uddannelser ingen tydelige mål har, så er det slut med (offentlig) uddannelse.  ”For school to make sense, the young, their parents 

and their teachers must have a god to serve, or, even better several gods. If they have none, school is pointless. Nietzsche’s famous 



Folkeskolen.dk  oktober 2016 
 

20 
 

Og deltagelse, alias læring, indebærer for Lave og Wenger også nye muligheder for selvvurdering 

og dermed konstruktion af en ny mere positiv identitet. For dem er læring i sig selv en form for 

medlemskab i udvikling, hvor identitet, indsigt og socialt medlemskab forudsætter hinanden. 

 

- Efterhånden som mulighederne for at forstå, hvor meget eller lidt man bidrager med 

gennem sin indsats, viser sig i praksis, giver den legitime indsats af perifer art et 

umiddelbart grundlag for selvvurdering. Den sparsomhed med hensyn til prøver, ros eller 

ris, som er typisk for mesterlære, er en følge af lærlingens legitimitet som deltager. … den 

lærende knytter en dybere fornemmelse af værdien ved at deltage til det at blive en del af 

fællesskabet. (Ibid s. 94). 

 

Den legitime deltagelse bidrager altså i deres optik til langt mere end færdighedstilegnelse. Den 

påvirker de unges læring i meget bredere forstand og påvirker deres identitetsdannelse og 

motivation. Og de går længere endnu, når de for at understøtte deres pointe decideret lægger afstand 

til undervisning ved at skrive, at  

- … læring behøver ikke at blive formidlet – og forvrænget – af en lærlings opfattelse af sig 

”selv” som objekt. (Ibid. s. 95). 

 

 

Sammenfatning 

Lave og Wenger bruger deres studier af mesterlæren – både historisk og geografisk – som 

udgangspunkt for deres teori om legitim perifer deltagelse. De opfatter den situationsbestemte 

learning by doing-læring, som kan opnås gennem deltagelse i faglige fællesskaber som 

menneskenes oprindelige læringsform. Men ikke nok med det, de opfatter faktisk en sådan situeret 

læring som mere genuin og dermed bedre end læring opnået via undervisning.  

De fremhæver især, at unge, der ikke har befundet sig vel i traditionelle undervisningsmiljøer 

nærmest fra dag ét i en sådan anden kontekst med anderledes relationer via accepten af, at de er 

                                                                                                                                                                                                          
aphorism is relevant here: “He who has a why to live can bear with almost any how. This applies as much to learning as to living. 

(Postman 1996, s. 4). 
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legitime ’aspiranter’ – og via de mere synligt meningsfulde mestringsmål – vil blive motiverede for 

at lære. Hvorigennem de unge også vil forandre deres identitet. 

I afsnittet herunder vil jeg vise, hvordan Jean Lave selv plæderer for, at læring gennem legitim 

perifer deltagelse i praksisfællesskaber – herunder også de sociale fælleskaber uden for ’selve’ 

produktionen/undervisningen på værkstederne – i meget høj grad er virkeliggjort for de elever, som 

hun har haft lejlighed til at følge på en produktionsskole i Kalundborg.  

 

Jean Lave på Kalundborgegnens Produktionsskole 
Identitetsændring gennem deltagelse 

Da Jean Lave tilbragte i år 2000 tilbragte en del tid på Kalundborg Produktionsskole, mente hun 

nærmest, at hun har fundet stedet, der bekræfter værdien af begrebet situeret læring. Det viser hun 

bl.a. ved at kalde den for Skolen, der ikke er en skole, fordi læringsgrundlaget ikke er traditionel 

undervisning, men deltagelse i produktionen på værksteder. (Lave og Wenger s. 202). 

Hun referer i den forbindelse skolens forstander for at sige, at skolens basisproduktion dels skal 

kunne sælges og dels være af en sådan art, at de unge kan være med til at fremstille dem fra første 

dag. Og produktionen skal fra starten bidrage til deltagernes sociale velbefindende og efterhånden 

give dem mulighed for kompetenceudvikling. 

Nye deltagere kan bidrage med det samme, mens ”veteranerne”, der har flest færdigheder 

får mulighed for at lave mere komplicerede bearbejdninger. Det skaber muligheder for 

mange og forskelligartede forvandlinger i de unges selvrespekt. (Ibid. s. 204). 

Men samtidig betoner han, at aktiviteterne i køkkenet og fællesspisningen – med fællessang til 

guitarakkompagnement fra en af eleverne – er medskaber af den sociale praksis, der indeholder en 

generel accept af hinanden. 

- Når man bliver stolt af den accept, betyder det, at man ændrer sig, både i selvværd og i 

selvrespekt. 

Samspillet mellem – eller rettere modstillingen mellem – tilegnelsen af mere traditionelle 

skolefærdigheder via skoleundervisning og tilegnelse via deltagelse i alle dele af en 

håndværkspraksis illustrerer Lave med eksemplet her fra elevers medvirken til udfærdigelse af 

værkstedsjournaler: 
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- Læse- og skrivefærdigheder er ikke en betingelse for at få lov til (eller blive bedt om) at 

deltage – registreringen foregår tit i fællesskab. … Her er det ikke et tekstregnestykke, hvor 

tallene er klare nok, men deres betydning en gåde for problemløseren. Tværtimod!  

(Ibid. s. 206). 

Endnu engang understreger Lave altså, at det er deltagelsen i et praksisfællesskab – og ikke 

modtagelse af undervisning – der for hende at se er nøglen til læring. Og hun fortsætter: 

- Når undervisning ikke er på dagsordenen som det eneste (eller åbenlyse) formål med 

hverdagens praksis, ændrer det radikalt de måder, hvorpå de unge går ind og deltager i den 

lokale praksis, og det ændrer dermed også, hvad det betyder for deres læring. … giver de 

unge mulighed for at forvandle sig selv fra at være fiaskoer, marginale deltagere i 

samfundslivet til mennesker, der fortrøstningsfuldt skaber hver deres sociale muligheder og 

fremtid. (Ibid. s. 207). 

Med det ordvalg mener hun altså at have påvist, hvor dybtgående ændringer af de unges identitet 

denne meningsfulde praksislæring kan afstedkomme.  

Hvad med det teoretiske? 

Men hvad med det teoretiske, når målet i Danmark som i de fleste vestlige lande er, at alle unge 

skal videre i uddannelse, spørger Lave? Det svarer hun selv på:  

- Hvis man forestiller sig, at genstanden for uddannelse er viden, der så skal gøres mere stærk, 

forunderlig og vidtfavnende – så følger deraf, at viden skal blive mere almen … Det er måske 

derfor, at forestillingen om ”teori” er så tillokkende. Men det er ikke viden, der er genstanden for 

uddannelse, det er mennesker. Og hvis man skal gøre dem mere ”stærke, forunderlige og 

vidtfavnende”, kan man kun gøre det ved at hjælpe dem med at skabe sig nogle rammer, hvor de 

gradvis kan forvandle deres behov, deres kunnen og deres forestillinger om egne 

fremtidsmuligheder. (Ibid. 211). 

Og når læring for hende handler om skiftende deltagelse i skiftende praksis, hvad svarer så til 

”refleksion” eller ”teori”, spørger hun selv videre? Svaret finder man, skriver hun, ved at kigge nøje 

på, hvordan deltagerne udvikler en lang række perspektiver på og holdninger til de mangeartede 

praksisser, de indgår i. For deri ligger mulighederne for at få komplekse indsigter og trænge ind i 

praksissens bredere samfundsmæssige og kulturelle stillads. 
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- Man kan kalde det teoretisk praksis, eller teori i praksis, der realiseres som en del af ”de 

videndes identitet (og ikke som egentlig viden), og som det løbende indgår i hans eller 

hendes praksis at beskæftige sig med. … Og det er det, produktionsskoler er så meget, meget 

gode til at give muligheder for. (Ibid. 211). 

Opsummerende fortæller Lave begejstreret, at hendes ophold på Kalundborg Produktionsskole 

simpelthen har ændret hendes syn på læring: 

- … hvis vi vil forstå og påvirke læringsmulighederne, skal vi se nøje på de mange og 

modstridende og indbyrdes forbundne måder, hvorpå vi ”lærende” (både dem, der er udset 

til at lære, og os andre) deltager i livets aktiviteter. De er grundlaget for voksende og 

livsforvandlende muligheder, som vi kun kan tage i brug gennem vores konkrete 

hverdagspraksis.     (Ibid. s. 213). 

 

Sammenfatning og diskussion 

Jean Lave mener, at Kalundborg Produktionsskole nærmest er eksemplarisk, når det gælder om at 

påvise hendes og Etienne Wengers teser om, at al læring foregår – og bør foregå – via konkret 

deltagelse i livets hverdagsnære praksisser. For, som hun udtrykker det, så er det her de 

livsforvandlende identitetsforandrende muligheder findes. Og kun her. 

Jeg kan tilslutte mig en stor del af hendes begejstring over produktionsskoleelvers glæde ved at 

deltage i manuel produktion og deres glæde ved at lære noget, så de kan bidrage til at lave noget 

meningsfuldt, der kan sælges.   

Ligeledes finder jeg det vigtigt, at Lave og Wenger fremhæver kontekst og relationer som 

afgørende for ’ lærlinges’ læring. Ligesom jeg finder det væsentligt, at de fremhæver det synlige 

mål at blive som mester som særligt motiverende for produktionsskoleelever. Her er de som sagt på 

linje med Neil Postman, der i sin bog The End of Education med en allusion til Nietzsche 

fremhæver, at det altid er vigtigere at spørge hvorfor, man skal lære, end hvordan.  

Derimod står det mig ikke klart, hvordan ’man’ – selv hvis man kigge nøje efter – kan konstatere, at 

de unge også er ved at udvikle en lang række perspektiver på og holdninger til de praksisser, de 

indgår i for derigennem at få komplekse indsigter i praksissernes samfundsmæssige ’stillads’.   

For hvad er er tegnene på, at denne ’teoridannelse’ er ved at være i gang?  
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Og udvikles de teoretiske perspektiver virkelig af sig selv?  

Måske mener Lave det heller ikke helt? For når hun bruger udtrykket stillads, alluderer hun vel til 

Vigotskys kendte metafor for det, underviseren stiller op for at hjælpe elever med at komme videre 

i nærmeste udviklings zone?  

Tennant udfordrer da også Lave og Wengers hovedteser, at det aldrig giver mening at tale om viden 

som dekontekstualiseret, abstract eller generel – eller at ny viden altid er undfanget i 

praksisfællesskaber.  

For læring kan for det første for ham at se også opstå uden, at den relaterer sig til nogen synlig 

speciel kontekst eller livssituation.  

For det andet kan der også være situationer, hvor praksisfællesskabet er svagt eller indeholder 

magtrelationer, som i alvorlig grad forhindrer adgang og deltagelse. 

Der er derfor risiko for at Lave og Wengers tilgang romantiserer praksisfællesskaber. ”For i deres 

iver efter at pille tests, formel undervisning og formel akkreditering ned af piedestalen analyserer de 

ikke, hvordan deres undladelser influerer på magtrelationer, adgang, almen viden og offentlig 

ansvarlighed”. (Tennant 1997: 79).  

Med tilsvarende argumenter går Merete Munk sin bog Mesterlære Retur skarpt op imod Jean Laves 

begreb situeret læring, som hun betegner som hverken teoretisk eller praktisk holdbar. (Munk 

2002). 

  ---------------------------------  

Jeg kan som sagt følge Lave og Wenger i deres begejstring for betydningen af det relationelle i 

praksisfællesskaber og relationers betydning for de unges identitetsopbygning og motivation for at 

lære. Men jeg mangler svar på spørgsmålene om, hvordan samspillene mellem undervisning og 

læring – og mellem praksislæring, magt og teorilæring – kan begribes. 

For at nærme mig svar på disse spørgsmål vil jeg altså vende mig mod Basil Bernsteins 

analysebegreber. For Bernstein ser på ingen måde læring og undervisning som modsætninger. 

Derimod er han enig med Lave og Wenger i, at ’traditionel’ undervisning alt for ofte skaber 

betingelser, som en alt for stor gruppe elever ikke er i stand til at drage fordel af.  

Til gengæld mener han ikke, at den situation er uomgængelig, for i og med at han ser al 

undervisning som rekontekstualiseret, mener han godt nok, at givne magtrelationer altid afspejles i 
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undervisningen, men på den anden side har undervisningens aktører også altid selvstændige valg- 

og påvirkningsmuligheder. 

Og når det er tilfældet, er det for ham ikke nok at interessere sig for, hvorfor elever ønsker at lære 

og at interessere sig for, at de lærer, når de befinder sig godt i et fællesskab. Nej han mener, at 

beskrivelser og analyser af, hvad de lærer og hvordan er yderst relevante og påkrævede. Og 

herunder ikke mindst, hvordan de pædagogiske anordninger påvirker forskellige elever.   

Samtidig går han også dybere ind i, hvad der skal til for at fremme de unges teoretiske refleksioner, 

fordi teoretiske diskurser også spiller en afgørende rolle for de unges identitetsdannelse – og 

dermed for deres læring og muligheder for at gennemføre en ’rigtig’ ungdomsuddannelse.  

 

BASIL BERNSTEIN 
ANALYSER AF DEN PÆDAGOGISKE ANORDNINGS FORM 

Basil Bernsteins oplevelser som ung lærer i Londons East End af arbejderbørns mangel på 

uddannelsessucces prægede ham for livet.  

I første omgang ledte han efter forklaringerne i de forskelle i sprogbrugen, som han observerede 

mellem arbejderklassen og middelklassen. Han videreuddannede sig derfor til lingvist og udviklede 

som sprogforsker sine teorier om de restringerede og elaborerede sprogkoder. Hans påpegning af, at 

de fleste af de unge og deres forældre primært talte konkret og i korte hovedsætninger i modsætning 

til flertallet af de ansatte i uddannelsesverdenen, der ofte talte mere abstrakt og i længere og mere 

komplicerede sætninger, affødte hårde beskyldninger imod ham for, at hans kodeteori var en 

mangelteori med normativ slagside – og beskyldninger om, at han som konsekvens heraf måtte 

være en, der gik ind for elev-diagnosticering og kompenserende foranstaltninger. Men intet lå ham 

fjernere, for hans ærinde var tværtimod at sætte fokus på uddannelsessystemets og dets 

institutioners mangel på evne til at kommunikere med samtlige elever.  

Og da han hurtigt erkendte at sproget kun var en del af problematikken, læste han videre til 

sociolog.  

Som uddannelsessociolog koncentrerede han sig i resten af sit liv om at udvikle og sofistikere sine 

strategier for at iagttage og beskrive sammenhænge mellem generelle magtrelationer i samfundet og 

de indre magt- og kontrolformer i det, han længere fremme i sin produktion begyndte at kalde Den 

pædagogiske Anordning. (The pedagodic devise).  
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Derfor har jeg fundet det relevant at inkorporere hans sociologiske blik, når jeg skal beskrive og 

tolke det komplekse samspil mellem den overordnede samfundsskabte ydre magt og rammesætning 

og institutionens egen indre magt og kontrol over pædagogikken.  

Og når det handler om unge på en produktionsskole opnår jeg desuden det ved at komplementere 

med Bernsteins blik, at jeg bedre bliver i stand til at indfange kompleksiteten og derigennem få 

dybere indblik i, hvorfor langt de fleste valg i uddannelsessystemet, også dem der fører til 

medlemskab af den såkaldte restgruppe uden nogen kompetencegivende uddannelse ofte 

’begrundes’ med ord som disse:  

’Jeg egner mig ikke til det, jeg bryder mig ikke om det, det er ikke noget for mig, det der med 

skole’.              (Gregersen i Chouliaraki og Bayer 2001, s. 15).  

 

Det er netop sådanne diagnosticeringer og selvdiagnosticeringer, som Bernstein allerede tilbage i 

70-erne forsøgte at gøre op med. 

Lilie Chouliaraki refererer således Bernstein for at sige, at hans hovedpointe dengang var, at hele 

uddannelsessektoren bygger på den elaborerede kode – hvorved den favoriserer børn og unge, der 

anvender den sprogkode i deres hjem.  

- (Koden virker som) ”en gådefuld dørvogter, som kun lader viden slippe igennem til de 

socialt stærke, og hvor en vis træghed sikrer reproduktionen af klasseforskelle”.  

(Chouliaraki i Chouliaraki og Bayer 2001, s. 29).  

 

I forlængelse heraf skriver hun, at Bernstein dermed var med til at dreje opmærksomheden væk fra 

familierne som roden til uddannelsesmæssig fiasko og over på skolen, fordi skolens 

betydningsorienteringer virker selektivt mht., hvem der kan tilegne sig dennes privilegerede kode. 

(Ibid. s. 33). Dertil føjer hun vigtigheden af at understrege, at der er betydningsorienteringer, som 

har klassegrundlag – de dispositioner, som Bourdieu kalder for sproglig habitus – og at det er disse 

orienteringer, navnlig den ”elaborerede”, man må begribe for at forstå, hvordan pædagogikken 

fungerer i reproduktionen af sociale uligheder. Bernstein selv vedgår da også sine marxistiske 

rødder ved bl.a. at præcisere, at han står i gæld til de sovjetiske socialpsykologer Vygotsky og 

Luria, hvis arbejder netop forbandt socialisation med klassespørgsmål. (Bernstein 2000, s. 145). 
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Rent faktisk har han brugt det meste af sit liv på at beskrive og udvikle sine analyser af denne 

gådefulde dørvogter’ i håb om dermed at kunne hjælpe flere børn fra arbejderklassen til at få mere 

ud af at blive indrulleret i længere tid i uddannelsessektoren. Derfor har han også brugt så meget 

energi på at udvikle et analytisk begrebsapparat, som kan bruges til at synliggøre og analysere 

samspillet og dialektikken i undervisningen mellem magtkræfter i makrosamfundet og 

kontrolkræfter i mikrosamfundet – og ikke mindst at tilbyde begreber til at beskrive og tydeliggøre 

reguleringen og betydningen af didaktikken i den pædagogiske anordning i sig selv. 

I de følgende afsnit vil jeg derfor redegøre nøjere for centrale dele af Bernsteins teorier og begrunde 

udvælgelsen af de begreber, som jeg især har anvendt i forbindelse med analyser af ’min’ 

pædagogiske anordning, en produktionsskole, med dens praksisformer og diskurser. For når 

forskellige pædagogiske processer med Bernsteins ord afgørende medvirker til at forme forskellige 

elevers forskellige bevidstheder, kræver det redskaber og modeller til at analysere de strukturer og 

kommunikationsformer, som medvirker til at forme elevernes bevidstheder. For uden en dyb 

analyse kan man ikke finde frem til brugbare forandringer i pædagogikken. 

Bernstein formulerede det selv i 1996 på denne måde: 

- ’How does power and control translate into principles of communication, and how do these 

principles of communication differentially regulate forms of consciousness with respect to 

their reproduction and the possibilities of change?’ (Bernstein 1996, 18). 

 

I 2000 tydeliggjorde han betydningen og konsekvensen af at se på formen på den pædagogiske 

instans og uddybede således hensigten med sit projekt, idet han skrev:  

 

- … at vise, hvad der formidles gennem en diskurs, en praksis, en kontekst, er blot at vise, 

hvilken funktion de har. … Et beskrivelsessprog, som kun belyser funktionen, er ubrugeligt 

til beskrivelse af den form, hvori funktionen effektueres. Uden en formbeskrivelse, som viser 

formens indre konstituering og dens sociale grundlag, kan man ikke opnå andet end en 

diagnose af formens dårligdom for nogen og en bestemmelse af den fortrinsstilling, som 

formen tildeler andre. 

(Bernstein i Chouliaraki og Bayer 2001, s. 22).  

Bernsteins erklærede ambition er altså at skabe teorier og beskrivelsesprincipper, der kan hjælpe 

med at vise den indre form i den pædagogiske anordning og dens sociale grundlag, for at man bedre 
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kan få øje på formens betydning for samspillet mellem pædagogisk form og funktion. Og det er 

også politisk vigtigt. For, som han afslutter sit indledningskapitel, så vil opstillingen af politiske 

valg af alternative principper uden forudgående beskrivelse af den virkelighed, de genererer, være 

en opskrift på fiasko, ikke alene for en sådan anvendelse, men den vil tillige skabe mistillid til 

forestillingen om, at der findes alternativer. (Ibid. 23).  

Med de ord, får Bernstein en sidste gang, kort før sin død, præciseret, at hans hensigt med at forske 

har været at medvirke til at muliggøre positive forandringer for de elever, som han fra sin tidlige 

ungdom som lærer i et Londons belastede kvarterer brændte for at hjælpe. 

            -------------------------------- 

Undervejs i fremstillingen herunder vil jeg søge at belyse sammenhængen og udviklingen fra 

Bernsteins tidligste begreber frem mod hans senere begreber. Ikke for historieskrivningens egen 

skyld, men fordi historiciteten kan bidrage til at belyse effekten af Bernsteins poststrukturalistiske 

tankegang på ham selv og dermed på hans begrebsliggørelser – og på os, der gør brug af dem. For 

den poststrukturalistisk logik er som nævnt for mig at se en implicit del af Bernsteins 

teoriudvikling, fordi han hele tiden konsekvent fokuserer på relationen sprog og betydning på den 

ene side – og sociale relationer og magt på den anden. Og den logik bliver både for ham og for os 

først for alvor synlig retrospektivt. (Chouliaraki i Chouliaraki og Bayer 2001, s. 28). 

At verden for ham hænger sådan sammen, bekræfter Bernstein selv i indledningen til et af sine 

sidste skrifter, essayet om vertikal og horisontal diskurs, hvor han skriver, at hans arbejde frem til 

1980 sigtede på at fremme forståelsen af forskellige principper for pædagogisk formidling og 

tilegnelse af de kontekster, hvori de frembringes, og af deres forandringer – begrebsliggjort som 

kodemodaliteter. Hvad, der blev formidlet, blev imidlertid kun gjort til genstand for overordnet 

analyse i curriculumkategorierne klassifikation og rammesætning. Først i 1986 udviklede han en 

teori om det, der formidles i form af teorien om opbygningen af den pædagogiske diskurs, om 

diskursens distributive regler, dens rekontekstualiserings- og evalueringsregler, og om disse reglers 

sociale grundlag – som han sammenfatter i betegnelsen Den pædagogiske Anordning. Men endnu 

forelå der ingen analyser af de pædagogiske diskursers form – de indre principper for opbygningen 

og det sociale grundlag. Han udviklede derfor en analyse, som hviler på en skelnen mellem 

horisontale og vertikale diskursformer, som han til forskel fra fx Bourdieu og Habermass betragter 

som komplementære og ikke antagonistiske. (Bernstein i Chouliaraki i Chouliaraki og Bayer 2001, 

s. 220). 



Folkeskolen.dk  oktober 2016 
 

29 
 

 

Magt og kontrol / KLASSIFIKATION OG RAMMESÆTNING 

  

Analyser af grænser 

Det strukturelle bliver hos Bernstein altid analyseret i de termer, som samfundets sociale 

arbejdsopdeling skaber, mens det interaktionelle tager udgangspunkt i formen for de konkrete 

sociale relationer. Og hans udgangspunktet er altid de registrerbare grænser.  

Den sociale arbejdsdeling bliver således analyseret ud fra styrken i grænsen i dens opdeling; dvs. i 

specialiseringsgraden. 

Det interaktionelle niveau skal iflg. Bernstein altid iagttages ud fra styrken i grænsen i reguleringen 

af transmissions- og tilegnelsesrelationen mellem underviseren og den lærende. Herved kommer det 

interaktionelle niveau både til at referere til den pædagogiske kontekst og de (aktuelle) sociale 

relationer i klasseværelset (eller tilsvarende).  

Ved at iagttage grænserne på det interaktionelle niveau, kan man altså få øje på principperne for den 

læringskontekst, som den sociale arbejdsdeling taler igennem. Og det er Bernsteins pointe, at det 

med disse opdelinger bliver muligt at se og i koder beskrive, hvordan en given distribution af 

kontrol – og generelle principper for kontrol – bliver substantielle i den sociale reproduktions 

agenturer – familier og skoler – som Bernstein kalder de pædagogiske anordninger.  

 

Bernstein fremhæver igen og igen, at enhver pædagogisk praksis er indlejret i magtrelationer, ydre 

såvel som indre, og disse magtrelationer ser han afspejlet i pædagogikkens kontrolformer. Magten 

kommer for ham at se især til syne som grænser mellem forskellige, ofte hierarkisk ordnede 

kategorier – for eksempel for, hvad der er ’in’ og hvad er ’out’.  

Hans foretrukne begreb til at beskrive magt er derfor klassifikation.  

Men da magt sjældent kan iagttages direkte, er man oftest henvist til at få øje på den via dens 

afspejling i pædagogikkens kontrolformer, som Bernstein betegner rammesætning. Og de to 

begreber, magt og kontrol, kan da i realiteten heller ikke adskilles, da de empirisk er indlejrede i 

hinanden, hvilket igen betyder, at man, når man iagttager, altid ser begge dele. Men det kan være 

gavnligt, når man anvender dem som analytiske begreber, at skille dem ad for at synliggøre magtens 

og kontrollens virkning på deres respektive analyseniveauer. 
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Bernstein udtrykker sammenhængen på denne måde:  

 

- ”Klassifikationen er det, der formidler magtens grænserelationer og etablerer legitime 

kommunikationsformer tilpasset til de forskellige kategorier. Magten opbygger således 

grænser og relationer mellem mennesker, diskurser, fag osv., mens kontrollen opbygger 

indre relationer i disse”. (Bernstein 2001, 72). 

 

Magt 

For Bernstein er det primært magtrelationer, der skaber, legitimerer og reproducerer grænserne 

mellem forskellige grupper. I pædagogiske sammenhænge kan det fx dreje sig om grænserne 

mellem lærere og elever og mellem fagene i skolen. Men det kan også dreje sig om grænserne 

mellem forskellige diskurskategorier – og dermed grænserne mellem, hvad der kan komme på tale, 

og hvad der ikke kan komme på tale på en skole.  

Man må altså have øje for magten, når det er relationer, der skal analyseres, fordi det er magt, der 

opbygger relationerne imellem de forskellige former for interaktion, mens det er kontrollen, der 

opbygger de indre relationer inden for disse opdelinger. 

 

KONTROL 

Det er nemlig kontrollen, der etablerer de kommunikationsformer, der i et givet felt anses for 

legitime inden for de givne kategorier. Og det er kontrollen, der synliggør og formidler de grænser, 

som magten har kategoriseret. Ligesom det er kontrollen, der medvirker til at socialisere individerne 

til disse relationer. 

Men magten og kontrol er som sagt flettet ind i hinanden, og dermed virker kontrollen også dobbelt, 

fordi den altid på en og samme tid formidler reproduktionens effekt og dens forandringspotentiale. 

 

Stærk og svag klassifikation  

Et hovedsigte for Bernstein har som sagt gennem hele hans virke været at finde midler til at 

analysere, hvordan magten og kontrollen omsættes til pædagogisk praksis. Når det er opgaven, 
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handler det derfor også om at få dybere indsigt i processen i den symbolske kontrol, der reguleres 

gennem de pædagogiske diskursers forskellige modaliteter. 

Det er vigtigt at bemærke sig, at Bernstein med begrebet klassifikation mener relationerne mellem 

kategorier, fordi de fleste andre med det begreb mener de definitioner, som konstituerer en kategori 

– eksempelvis en faglærer, en dansklærer eller en elev.  

Men for Bernstein er det som sagt vigtigst at se efter graden af afgrænsning – som tykkelsen på et 

isoleringslag – der fx skaber adskillelse mellem diskurser. Dermed betegner klassifikationen altså 

graden af relationer imellem kategorierne. (Ahrenkilde, 89). Derfor bruger Bernstein betegnelserne 

stærk og svag klassifikation.  

Magtstrukturen kan på den måde fx afspejle sig i, at nogle fag har højere status end andre. 

Ydre og indre klassifikation 

Udover at pege på vigtigheden af at studere graden af isolation peger Bernstein på, at 

klassifikationen har to funktioner:  

- En ydre funktion i forhold til individet, dvs. en funktion der regulerer relationer imellem 

individer og skaber social orden.  

- Og en indre funktion i forhold til individet, hvis funktion er at generere en forsvarsposition 

over for omverdenen og dække over interne konflikter i diskursen fx med henblik på at 

holde stridigheder om modsatte opfattelser af en professions faglighed inden døre. (Hvilket 

dog altid er dømt til at mislykkes pga. af den ovenfor omtalte dobbeltvirkning af effekten). 

Kollektions- og integrationskoder 

Videnskoden på uddannelsesinstitutioner, hvor fagene er skarpt adskilte, og hvor undervisernes 

pædagogiske diskurs primært er faglig og forsøges holdt inden for egne rækker, kalder Bernstein for 

en kollektionskode. 

Over for det står videnskoden på uddannelsessteder, hvor grænserne mellem fagene er blødere og 

lettere lader sig overskride. Her er kommunikation med omverdenen større.  Den kalder Bernstein 

den for en integrationskode.  

Men selvom man umiddelbart kunne tro, at sidstnævnte mere netværksprægede institutioner, der for 

at kunne fungere må bestræbe sig på at integrerer forskelle, vil appellere bedst til elever fra 

uddannelsesfremmede miljøer, så peger Bernstein også her på, at det han kalder for usynlig 
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pædagogik med sine svage kategoriseringer og dermed ofte meget utydelige kriterier for læring, 

netop gør det vanskeligt for disse elever at orientere sig og leve op til kravene.
8
 

  

Sammenfattende om klassifikation 

Med klassifikation mener Bernstein omsætning af magt. Og magten kommer til syne i 

relationsgrænserne. For når mennesker udvikler klassifikationsprincipper, udvikler de 

magtrelationer, som fx kan komme til syne gennem arbejdsdeling, påklædning eller rumindretning. 

Graden af klassifikation, stærk eller svag, kan sige noget om magtfordeling. Men samtidig slører en 

given klassifikation altid magtens vilkårlighed. For dette, at alt altid kunne være anderledes, 

understreger Bernstein ved gang på gang at tale om symbolsk kontrol (hvor ting og begreber som 

tidligere omtalt ’kastes’ tilfældigt sammen).  

Klassifikationer indlejres i – og kommer til syne gennem – kropslige og rumlige tegn, og de 

påvirker identitetsdannelsen, bl.a. fordi de medvirker til at opbygge indre forsvarsmekanismer. 

Bevidste såvel som ubevidste. En indgangsnøgle til at analysere magtrelationer kan derfor være at 

iagttage og beskrive sådanne kropslige og rumlige tegn. 

 

Stærk og svag rammesætning 
Når Bernstein skal karakterisere en given pædagogiske praksis, bruger han betegnelsen framing om 

kommunikationsformerne i den proces, som formidler de klassifikationsprincipper, der former 

bevidstheden hos dem, der deltager i processen. I de danske oversættelser bliver der i nogle brugt 

ordet indramning og i andre ordet rammesætning. Jeg har valgt sidstnævnte, da det ord bedst 

påpeger, at nogen har foretaget nogle valg. Desuden harmonerer ordet rammesætning godt med den 

efterhånden hævdvundne oversættelse italesættelse af begrebet diskursivering – der igen kan give 

associationer til (aktiv) iscenesættelse.  

Overordnet består rammesætningen af de former for kontrol, som regulerer og legitimerer 

kommunikationen i pædagogiske relationer. Og rammesætningen kan lige som klassifikationen 

være stærk eller svag.  

                                                             
8 Dette tema vil blive uddybet i afsnittet om rammesætning. 
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En stærk rammesætning vil være kendetegnet ved en eksplicit regulering af kommunikationen, hvor 

det er læreren, der kontrollerer, hvilke kommunikationsformer, der anses for legitime, hvorimod 

eleverne i en svag rammesætning har større kontrol over, hvad der vil blive vurderet som legitim 

kommunikation. 

 

Undervisningsdiskurs og regulativ diskurs 

Rammesætning drejer sig altså om, hvem, der kontrollerer hvad – og om karakteren af kontrollen. 

Reglerne for denne diskursive orden kalder Bernstein for undervisningsdiskursen (UD). Og disse 

regler omfatter udvælgelsen af det, der skal kommunikeres; kommunikationens rækkefølge (hvad 

kommer først, hvad kommer efter); kommunikationens tempo (hastigheden for den forventede 

tilegnelse) og kriterier for tilegnelsen. (Bernstein 2001, s. 80) 

Kontrollen over den sociale orden og det sociale samspil, som muliggør formidlingen, kalder 

Bernstein for den regulative diskurs (RD). 

Hvis den sociale orden, den regulative diskurs, er stærkt rammesat, kan det lette overblikket for 

både lærere og elever, men en virkning kan også være, at fokus i for høj grad drejes over på 

elevernes ’opførsel’ og tilpasning til det, som Dorte Staunæs kalder stedet passende ’elevhed’ med 

indbygget fare for at kategorisere, etikettere eller diagnosticere elever. (Staunæs 2004). Og sker det, 

stiger risikoen for, at man ’fristes til’ at fjerner opmærksomheden fra betydningen af den 

pædagogiske anordning i sig selv. 

Hvis rammesætningen er svag kan den lægge op til større kreativitet og større interaktion mellem 

elever og lærere – og eleverne imellem. Men er den for svag, kan den som nævnt også skabe mere 

uoverskuelighed og uklarhed i forhold til tilegnelseskriterierne og dermed i sig selv bidrage til den 

uønskede polarisering mellem elever, der kan gennemskue læringsmålene og evalueringskriterierne, 

og elever, der ikke kan. 

En vej væk fra at rette blikket mod diagnosticering og til at få det vendt over imod betydningen af 

samspillet mellem kontrollen over undervisningen og elevernes læring kan derfor være at beskrive 

og analysere undervisningsdiskurser (UD) og den regulative diskurser (RD) – og ikke mindst 

dialektikken imellem dem. 
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Synlig og usynlig pædagogik 

I 1990 optegner Bernstein dette samspil på denne måde: 

                               UD 

Rammesætning = -------, hvor RD, den regulative diskurs, som den navngivende nævner, er den  

                               RD               dominerende 

Der, hvor der er stærk rammesætning, er der (almindeligvis) tale om synlig pædagogik med 

eksplicitte regler.  

Der, hvor der er svag rammesætning er der (almindeligvis) tale om usynlig pædagogisk praksis, 

hvor reglerne for begge diskurser er underforstået. 

Og i den forbindelse tilføjer Bernstein polemisk: ”Det er måske derfor, at sådanne rammesætninger 

kaldes progressive”. (Bernstein, 1990). 

 

Kodemodaliteten og forandring 

Bernstein påpeger, at der i samme øjeblik klassifikationen, K’et, eller rammesætningen, R’et, skifter 

værdi, vil ske ændringer i de organisatoriske, i de diskursive, i de formidlingsmæssige praksisser – 

og parallelt hermed i de psykologiske forsvarssystemer, i opfattelserne af læreren/eleverne, i selve 

vidensbegrebet, og i formerne for den forventede bevidsthed. 

Det var derfor, at han løbende gennem hele sit liv vendte tilbage til og videreudviklede sin 

kodeteori. 

Den samlede analyse af klassifikationen og rammesætningen kalder han kodemodaliteten.  

Med kodemodaliteten udtrykker Bernstein altså måden klassifikationen og rammesætningen spiller 

sammen på. Han mener, at man med registreringen af kodemodaliteten kan udpege de relevante 

principper, der regulerer kommunikationen, samtidig med at man kan bevare blikket for, at de 

lokale relationer aldrig er rent lokale, fordi kodemodaliteten henviser til lokaliserede magt- og 

kontrolrelationer, hvorfra de formelle pædagogiske betydninger, den ”elaborerede kode”, 

udspringer. (Chouliaraki i Chouliaraki og Bayer 2001, s. 32). 

Tilsammen danner klassifikations- og rammesætningsværdierne nemlig en slags briller, 

hvorigennem man kan aflæse, hvordan de sociale relationer og spillets dynamikker udmøntes i 

bestemte former for pædagogik – og de virkninger sådanne pædagogikker kan have på de typer af 

viden og identitetsformer, der frembringes i spændet mellem undervisning og læring. (Ibid. s. 32).  
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Bernstein præciserer, med en henvisning til Halliday (1978 og 1993), at lige som sproget rummer et 

sæt af relativt stabile regler, der regulerer sprogudøvelsen, rummer den pædagogiske anordning 

også et sæt af regler, som regulerer den pædagogiske betydningsfrembringelse.  

- ”Den pædagogiske anordning regulerer grundlæggende den kommunikation, den muliggør, 

og selekterer således i et betydningspotentiale … på en sådan måde, at den begrænser eller 

øger realiseringen ... (Bernstein 2000, s. 27). 

 

Dermed understreger Bernstein endnu engang, at ligesom forskellige sprogformer virker forskelligt 

på forskellige elever, virker forskellige pædagogikker forskelligt på forskellige elever.  

 

Pædagogisk diskurs og rekontekstualisering 

Længere fremme i sin produktion lancerer og udfolder Bernstein derfor også sit begreb 

rekontekstualisering. Han betragter det begreb som et af de væsentligste omdrejningspunkter i den 

pædagogiske anordning. Med rekontekstualisering forstår han det princip, der selektivt de-

lokaliserer, flytter diskurser fra praksisser, ”hvor de hører til”, for at relokalisere dem i 

undervisningssituationer, hvor de konstituerer pædagogisk diskurs. På den måde bliver fx 

tømrerarbejde til sløjd i skolen.  

Men i og med, at de flyttes, frigøres de også fra deres sociale grundlag og magtrelationer og 

relokaliseres i imaginære praksisser med imaginære emner – og bliver til imaginære 

undervisningsdiskurser med egen orden og rationalitet, som især udspringer af den pædagogiske 

konteksts regulative logik.   

Rekontekstualisering er altså et princip, som selektivt annekterer, relokaliserer, refokuserer og 

forbinder andre diskurser for at konstituere sin egen orden og ordning: en pædagogisk diskurs. 

Pædagogisk diskurs frembringes altså i rekontekstualiseringen som en kombination af en regulativ 

diskurs, der sikrer opretholdelse af den moralske orden og passende sociale relationer i den 

dominerende pædagogiske kontekst, og af en undervisningsdiskurs, der sikrer formidling og 

tilegnelse af viden. 

Når Bernstein slår fast, at de imaginære diskurser er fjernet fra deres oprindelige kontekst betyder 

det imidlertid ikke i sig selv, at eleverne vil have sværere ved at engagere sig i dem. For iflg. ham 
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afhænger deres engagement mere af den regulative diskurs, som er indlejret i den specifikke 

pædagogiske diskurs.  

Det er afgørende at forstå dette, tilføjer Bernstein, hvis man vil forstå den pædagogiske diskurs’ 

væsen, nemlig som måden, det regulative og det undervisningsmæssige samordnes på for at 

frembringe pædagogisk viden og subjekter. (Chouliaraki i Chouliaraki og Bayer 2001, s. 45). 

Følger man denne tankegang, skal man altså ikke, primært hæfte sig ved, at aktiviteterne på en 

produktionsskole ved en umiddelbar betragtning ligner ’virkelig’ produktion mere end aktiviteterne 

på en ’almindelig’ skole. For på alle undervisningsinstitutioner, skriver Bernstein videre, er det 

afgørende, hvad den pædagogiske diskurs, forstået som pædagogikkens betydningsrelationer, 

viderebringer som legitim viden inden for de forskellige pædagogiske kontekster. For det er altid 

den regulative diskurs, som er givet med kodemodaliteten, der underordner det 

undervisningsmæssige i den pædagogiske diskurs – og giver skikkelse til de videns- og 

identitetsformer, der frembringes i det pædagogiske samvirke. Tilsvarende er 

rekontekstualiseringen og undervisningsdiskursen en følge af kodemodaliteten. (Ibid. s. 45).  

Med disse udsagn er Bernstein på linje med den svenske etnolog, Jonas Frykman, der understreger, 

at spillereglerne for tilegnelsen af kundskaber i skolen er vigtigere end selve kundskaberne.  

- … (hvis) man skal se på, hvad skolen tilførte tidligere generationer, så skal man ikke søge 

efter(de) kundskaber, den formidlede. I stedet skal interessen samle sig om de spilleregler, 

som styrede tilegnelsen af kundskaber
9
.  

 

Og Bernsteins og Fryckmans synspunkter harmonerer da også helt med J. Bruners ofte citerede 

udsagn om, at skolens vigtigste curriculum er skolen selv. 

For min analyse af virksomheden på produktionsskolen har denne del af Bernsteins teorier betydet, 

at jeg i stigende grad så at sige har drejet mit blik væk fra produktion og over på skole – og dermed 

drejet det over på arten af rekontekstualiseringen.  

Det, der inden for undervisningsverdenen som oftest betegnes didaktik. 

 

                                                             
9
 Citeret af Claus Holm i Asterisk nr. 51 2010, s. 8.  
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Horisontale og vertikale diskurser 

Bernstein skelner mellem horisontale og vertikale diskurser, og han lægger hovedvægten på, at 

disse diskursformer frembringer forskellige vidensformer. 

 

HORISONTALE DISKURSER 

Horisontal diskurs går på dagligdags viden og common sense, og den udspringer af fælles 

problemer. Den er hovedsagelig mundtlig, lokal og kontekstafhængig, kontekstspecifik og 

underforstået – og kan ofte virke kontradiktorisk i forhold til andre kontekster. Men ikke i egen 

kontekst. 

Det afgørende er, at den er segmentarisk organiseret i relation til det grundlag, som denne diskurs 

effektueres på, hvorved den viden, den ’installerer’, også bliver segmentarisk, fordi der ikke 

nødvendigvis er sammenhæng imellem, hvad der læres i de forskellige segmenter. (Bernstein i 

Chouliaraki og Bayer 2001, s. 222 og 225). 

Den viden, de horisontale diskurser frembringer, fremkommer, når individer involverer sig i 

hverdagslivets praksisser i familien, kammeratskabsgruppen og lokalsamfundet, der er det sociale 

grundlag for disse diskurser. Hermed bliver den netop nyttig i egen kontekst, men samtidig 

forskellig fra ét segment af samfundet til et andet, hvilket kan gøre det vanskeligere at få øje på 

kommunikation på tværs. 

Horisontal diskurs står derfor i modsætning til vertikal diskurs, som enten er karakteriseret ved have 

en sammenhængende, eksplicit og systematisk principbaseret og struktur, som er hierarkisk 

organiseret – som i naturvidenskaberne – eller karakteriseret ved at have en række specialiserede 

sprog med specifikke udspørgemåder og specifikke kriterier for tekstens produktion og cirkulation – 

som i socialvidenskaberne og humaniora.  

Viden formidles inden for den vertikale diskursform efter stærke distributive regler, der regulerer 

adgang, formidling og evaluering, gennem eksplicitte former for rekontekstualisering og gennem 

stærke distributive procedurer, som regulerer adgang, formidling og evaluering. (Ibid., s. 222) 

Men, understreger Bernstein, begge diskurser lader sig pædagogisere, hvilket for ham altså betyder, 

at de bliver gjort til genstand for rekontekstualisering (udvælgelse og omordning). Dog af forskellig 

karakter. 
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Stiltiende eller eksplicit formidling 

For selvom hverdagslivets diskurser er bundet til en bestemt kontekst som en slags ”praktisk 

mestring”, som oftest udtømmes her og ikke opererer med tilegnelse på tværs, så, tilføjer Bernstein, 

er der naturligvis også regler for distribueringen af horisontale diskurser. Men for dem drejer det sig 

oftest om stiltiende rekontekstualiseringer, der regulerer viden, adfærd og forventninger i forhold til 

status og position.  

Og selvfølgelig, fortsætter Bernstein, har den enkelte også (selv) strategier for, hvordan han eller 

hun frigør viden fra den lokale kontekst. Den enkeltes strategier kalder han for et ’repertoire’ – i 

modsætning til samfundets samlede strategier, som han kalder for et ’reservoir’; og der er 

naturligvis en vis fællesmængde og en dynamik imellem dem. Den enkeltes repertoire af strategier 

vil derfor afhænge af mængden og arten af den enkeltes forskellige kontekster og aktiviteter. 

Skal der derfor være udveksling og udvikling i repertoire eller reservoir, afhænger begge af graden 

af isolation og af, hvordan de sociale relationer er struktureret. For det er struktureringen af de 

sociale relationer, der frembringer diskursformerne. Ligesom det er diskursen, der på sin side 

former og strukturerer deltagernes bevidsthedsform. På den måde, bliver den horisontale diskurs, i 

og med at den tilegnes, den vigtigste formidler af kulturen. 

 

Tilegnelsesmåden skabes gennem den form, diskursen antager i pædagogik – som en funktion af 

den viden, der kræves tilegnet. I den horisontale diskurs er færdigheds- eller videnstilegnelse ikke 

forbundet gennem indbyrdes betydningssammenhænge og gennem et koordinerende princip, men 

gennem segmentets og kontekstens funktionelle relationer til hverdagslivet, hvorfor Bernstein da 

også kalder den form for pædagogik for ”segmentiel”.  

Segmentiel pædagogik udøves sædvanligvis ansigt til ansigt i relationer, der er følelsesmæssigt 

fortættede – som i familien, lokalsamfundet eller blandt kammerater. Denne form for pædagogik 

kan både udøves og formidles stiltiende gennem modeller eller ved at vise. Men den kan også være 

mere eksplicit. Segmentielle pædagogikker mellem kammerater kan derfor i udstrakt grad bero på 

modellering eller fremvisning.  

Tyngden i den horisontale diskurs’ segmentielle pædagogik går i retning af fælles kompetencer 

frem for graduerede præstationer. Og kompetencerne er sædvanligvis indlejret i følelsesmæssigt 

fortættede fortløbende praksisser – orienteret mod specifikke umiddelbare mål af høj relevans for 

modtageren i dennes (aktuelle) livskontekst.  
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Bernstein fremhæver her nogle uddannelsesrelevante vigtige forskelle. For når nogle elever primært 

orienterer sig mod at opnå fælles kompetencer for den aktuelle opgaveløsnings skyld, men ikke 

orienterer sig imod også på længere sigt at kunne præstere selv – og vise det; ja, så vil deres 

præstationer på de fleste uddannelsesinstitutioner uvægerligt blive evalueret som ringere – og altså 

ikke bare anderledes end dem, andre elever, der er mere præstationsorienterede, fremviser. For i 

modsætning til den vertikale diskurs behøver den horisontale diskurs ikke at strække sig ud over 

den kontekst eller det segment, hvori den udspilles. (Ibid. s. 223).  

Med denne sidste konstatering peger Bernstein således på nogle afgørende begrænsninger ved 

videnstilegnelse gennem den horisontale diskurs, men fortsætter i samme åndedrag med at pege på, 

at iværksættelse af adækvate læringsstrategier kan forudsætte tilstedeværelse af faktorer fra dette 

segment og med at fremhæve, at horisontale diskurser, der formidles gennem en segmentiel 

pædagogik, også kan fremme udviklingen af et repertoire af strategier for operationel viden, der 

gøres virksom i andre kontekster. Vel at mærke hvis deltagerne magter at aflæse disse andre 

kontekster.  

Jeg vil derfor i min analyse af min empiri fokusere på, hvilke muligheder værkstedsundervisningen 

giver de unge for at udvide deres repertoire af horisontale diskurser, og på hvad lærerne gør eller 

ikke gør eksplicit for at hjælpe dem med at aflæse forskellige kontekster.  

 

 

VERTIKALE DISKURSER  

De vertikale diskurser har som anført to former.  

Nogle af dem er sammenhængende, eksplicitte og systematiske – principbaserede og hierarkisk 

ordnede. Andre er diskurser med specialiserede sprog med specifikke udspørgemåder og specifikke 

kriterier for produktion og cirkulation af tekster. Men fælles for dem er, at det i de vertikale 

diskurser ikke er kontekster, men betydninger, der binder og bindes sammen. 

En vertikal diskurs består nemlig ikke af kulturelt specialiserede segmenter, men af specialiserede 

symbolske strukturer for eksplicit viden i hierarkiske relationer. Og en vertikal diskurs’ 

institutionelle eller officielle pædagogik bliver (derfor) ikke opbrugt i samme øjeblik, den aktiveres 

i en kontekst, for den udmøntes i en fortløbende proces, der strækker sig over tid og struktureres i 

tid og rum af rekontekstualiseringsprincipper.  
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Vertikale diskurser integrerer nemlig forskellige betydninger i form af curriculum-viden. Disse 

diskurser er altså ikke indlejret i specifikke kontekster. Og den pædagogiske udvælgelse er 

foretaget, så diskurserne efterhånden integrerer mere og mere komplicerede og abstrakte 

betydninger.  

Som eksempel på progression nævner Bernstein det at gå fra at tælle til aritmetiske operationer. 

I horisontale diskurser er konteksten altså betinget af segmentation, mens konteksten i vertikale 

diskurser er betinget af rekontekstualisering. Men begge har de et kontingent pædagogisk grundlag, 

forstået sådan at meget kunne være anderledes, fordi de begge er baseret på distributive love, der 

regulerer diskursernes cirkulation. (Ibid. s.225).  

Og i og med at der er et komplementært samspil mellem de to diskurs- og vidensformer, kan ingen 

undvære nogen af formerne, selvom tilegnelsen af vertikale diskurser og vidensformer traditionelt 

værdsættes højere i uddannelsessystemet.10 

Forskellene i pædagogikken kan opsummeres på denne måde: 

__________________________________________________________________________ 

                                           Vertikal diskurs Horisontal diskurs 

__________________________________________________________________________ 

 

Praksis                               Officiel/institutionel Lokal 

Distributivt princip            Rekontekstualisering Segmentation 

Social relation                    Individuel Fællesskab 

Tilegnelse                          Gradueret præstation  Kompetence 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                             
10  Bernstein henviser i en note til, at Cooper og Dunne (1998) har påvist, at middelklasseelever fx er tilbøjelige til at læse 

matematikspørgsmål sådan, at anvendelse af matematikkens grundregler er påkrævet – dvs. at de identificerer disse spørgsmål som 

elementer i skolens vertikale diskurs – og til at Lave et al. (1984) i deres klassiske undersøgelse gav et eksempel på manglende 

omsætning af regnekompetence fra en indkøbskontekst til en skolekontekst. Skolens indlemmelse af horisontale diskurselementer, 

kan altså føre til, at et sådant indhold defineres som noget, der ligger uden for pædagogikken. Og omvendt forekommer det altså, at 

åbenlyse kompetencer i horisontale diskurser slet ikke overføres til skolens vertikale diskurs. 
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Ydermere advarer Bernstein mod de tendenser, han ser til enten at reducere vertikale diskurser til et 

sæt af strategier, der skal hjælpe ’mindre habile’ elever til at ’forbedre’ deres evne til at håndtere 

hverdagsproblemer fx i forbindelse med sundhed, arbejde og huslige færdigheder eller at anvende 

horisontale diskurser som skyts til pædagogisk populisme hos folk, der bekæmper vertikale 

diskurser som elitære. (Ibid. s. 235). 

 

IMPLIKATIONER FOR MIT FOKUS 

Bernstein peger altså (sin vane tro) ikke på enkle løsninger.  

Jeg vil derfor også fokusere på, hvilken rolle de vertikale diskurser og deres samsspil med de 

horisontale spiller for aktørerne på produktionsskolen. Jeg vil underøge, om de gør noget eller ej for 

at tilrettelægge deres pædagogik, så den kan fremme tilegnelse af begge diskurser og vidensformer 

hos deres elever.  

For i flg. Bernstein er der uden bevidsthed om dette samspil nemlig risiko for, at skoler vil bidrage 

til at øge den af alle uønskede uddannelsespolarisering ved fx ensidigt at tillade elever at 

’selvsortere’ sig ind på hold og emner, hvor de i forvejen kender sproget eller måden at tilegne sig 

et nyt segmentielt sprog på, fordi de ikke hjemmefra eller fra kammeratskabsgruppen er blevet 

støttet i at integrere mere og mere abstrakte og komplekse betydninger, hvilket i stigende grad 

(også) er en nødvendighed – for alle.  

 

Da det kan være af specifik interesse for analyser af pædagogikken på produktionsskoler, vil jeg til 

slut fremhæve, at Bernstein skelner mellem eksplicit og stiltiende formidling, hvor den sidste 

bygger på, at modeller eller ’visen’ går forud for ’handling’, hvilket oftest er tilfældet i 

formidlingen af håndværksmæssig kunnen, hvor håndværkets diskurs ligger tættest på en horisontal 

diskurs, idet den fremstår som en specialiseret praksis til opfyldelse af håndværkssegmenters 

materielle krav. (Ibid. s. 235). 

For mig at se rejser det nemlig det ekstra spørgsmål, om traditionen for håndværks stiltiende 

formidling – uden eksplicit tydeliggørelse af generaliserende teorier og principper og 

evalueringskriterier – i stedet for at kunne fremme, kan vanskeliggøre brobygningen over til det 

officielle uddannelsessystem? 

Jeg stiller derfor spørgsmålet, om denne aflæsning måske kan fremmes – og i givet fald hvordan? 

For det er netop nogle af disse refleksioner hos Bernstein, der har inspireret mig til at fundere over. 
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Om man mere målrettet kan bygge bro til faktorer fra samtlige elevers (tidligere såvel som aktuelle) 

horisontale diskurser og støtte samtlige elever i at lære at aflæse andre læringskontekster – og støtte 

dem i at gøre sig deres læringsstrategier bevidst? – Fx hjulpet på vej af at alle undervisere får øget 

indsigt i disse diskurssammenhænge og i dynamikken imellem dem?  

 

SAMMENFATTENDE OM BERNSTEINS BEGREBSLIGGØRELSER 

Bernstein har gennem hele sin produktion påvist og udviklet sine beskrivelser af det komplekse og 

dynamiske samspil mellem samfunds (ydre) magtfaktorer og undervisningsinstitutioners (indre) 

ditto – og det altid tilstedeværende gensidige forandringspotentiale.  

Til forskel fra de fleste andre teoretikere, der har et sociologisk udgangspunkt, har Bernstein i 

særlig grad gjort sig tanker om betydningen af det, han betegner som den pædagogiske anordning – 

i sig selv.  

For Bernstein betyder pædagogik nemlig pædagogiske relationer, der skaber pædagogiske 

kommunikationer og deres relevante kontekster, eksplicit eller stiltiende. (Bernstein i Bernstein 

1996, 2000, s. 199). 

 

For at synliggøre magten fokuserer Bernstein på grænserne og ikke mindst styrken af de grænser, 

der af- og udgrænser forskellige kategorier. Uden for såvel som inden for institutionerne. Til det 

brug anvender han begreberne ydre og indre klassifikation og gradueringerne stærk og svag.          

(+/-  K
i/y

).  

Til synliggørelse af de former, institutioner anvender til at regulere og styre de indre kontrolformer 

og relationer, der socialiserer individerne ind i disse relationer – og samtidig grundlægger 

forandringspotentiale – anvender Bernstein tilsvarende arten og graden af de rammesætninger, som 

institutionerne påføres udefra og/eller selv fremmer indefra i deres pædagogiske praksis. Også her 

bruger Bernstein betegnelserne ydre og indre – og stærk og svag. (+/- R
i/y

). 

Sidst i sit forfatterskab har Bernstein i stigende grad fokuseret på forskellen imellem og samspillet 

imellem horisontale og vertikale diskursformer – og på de videns- og bevidsthedsformer de 

afstedkommer.  

Rammesætningen betegner han i diskursterminologien som en funktion af undervisningsdiskursen 

og den regulative diskurs. Og det er rammesætningen, der formidler kulturen på stedet. 
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 UD  

 ----- = Rammesætning.  

 RD 

Det er i den sammenhæng at Bernstein indfører begreberne eksplicit og implicit formidling – og 

betegnelserne synlig og usynlig pædagogik. 

Den samlede analyse af klassifikation og rammesætningen kalder Bernstein for kodemodaliteten. 

Og bruger man den, kan man sikre sig, at man både holder fokus på de ydre kræfter og principper, 

der regulerer kommunikationen, og på de indre.  

Udtrykt i Bernsteins terminologi kan en analyse af produktionsskolen derfor tage udgangspunkt i, at 

skolen er en pædagogisk anordning med egen rekontekstualiseringsproces, hvorfor man må 

undersøge  

  - hvad der selekteres fra den (oprindelige) specialiserede diskurs og 

  - hvordan det effektueres  

Som hjælp til at få øje på dette ’hvad’ anvender Bernstein det analytiske begreb klassifikation, som 

han fx bruger til at studere håndteringen af grænsedragning imellem, hvad man må eller ikke må, 

eller hvad der er dømt inde, og hvad der er dømt ude på en given institution.  

Der kan både være tale om ydre klassifikation, fastsat uden for institutionen, og den indre 

klassifikation, der angiver klassifikationen ’indenfor’ – og inden i den enkelte.  

Betegnelsen stærk klassifikation anvender Bernstein, når discipliner og emner er tydeligt adskilt, 

som når fx fag i skolen ikke arbejder sammen. 

Betegnelsen svag klassifikation anvender han derimod, når skolens fag er integrerede og emnerne 

hentes fra ’det virkelige liv’. 

For at tydeliggøre ’hvordan’et’ bruger Bernstein begrebet rammesætning, der også betegner 

grænser. Graden af rammesætning signalerer, i hvilket omfang, det er læreren eller eleven, der har 

kontrol over emne- og metodevalg i undervisningen og organiseringen af denne. Samtidig siger 

rammesætningen noget om kontrollen over evalueringskriterierne. 

Stærk rammesætning anvender Bernstein som betegnelse for tydelige og eksplicitte – som regel 

hierarkiske – relationer mellem læreren og eleverne. Det er læreren, der organiserer og bestemmer. 

Og eleverne bedømmes ud fra kendte kriterier. 
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Svag rammesætning anvender han, når relationen er mindre hierarkisk og mere afslappet – eller 

diffus! Eleverne inddrages mere i planlægningen, og de kan i højere grad selv forslå emner, 

materialer og metoder. Beslutningerne tages efter dialog. 

Således er modaliteten af den tilegnede identitet en funktion af de klassifikations- og 

rammesætningsrelationer, der har reguleret de diskursive og konstitutionelle relationer.  

Samlebetegnelsen for klassifikations- og rammesætningsmodaliteten, den samlede regulator, 

betegner Bernstein som sagt kodemodaliteten, noteret på denne måde: (+/-  K
i/y

 / +/- R
i/y

).  

Når den for ham at se er så vigtig, er det fordi, den pædagogiske identitets modalitet kommer 

gennem klassifikatoriske relationer og formen for deres realisering – dvs. styrken af 

rammesætningen (kontrollen). Altså relationerne indenfor. (Bernstein i Bernstein 1996, 2000, s. 

204). 

Med andre ord, så er kodemodaliteten det, der kommer ud af relationen imellem og relationer 

indenfor. (Ibid. s. 205). 

 

 

DISKUSSION 

Som det fremgår af ovenstående, formulerer Bernstein sig ikke ligefrem i hverdagssprog, og han er 

da også ofte blevet kritiseret for at være for utilgængelig – og for at lave teorier, der på en og 

samme tid er alt for generelle og for ensidige, hvor det ensidige går på, at han alene ser 

kommunikationsrelationer.  

Således har Bourdieu kritiseret ham for at mangle blik for, at kommunikation kun er én blandt flere 

praksisformer i pædagogiske institutioner. Og Bourdieu kritiserer også Bernstein for – selvom han 

også selv altid ser på sprog og kommunikation i lyset af magt og kontrol – at overse, at institutioner 

som skoler ikke bare skaber kultur, men også er skabt af processer, som ligger uden for skolen. 

(Bourdieu 1991, s. 2). 

Omvendt kritiserer Bernstein folk som Bourdieu for i for høj grad at se skolen som en ’black-box’ 

og have for meget fokus på, hvad der kommer derind, og på hvad, der kommer ud – og at have for 

lidt blik for, hvad der sker inde i boksen. (Bernstein 2001, s.  71).    
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Mht. at hans teorier skulle være for generelle, så har Bernstein selv sagt i en forelæsning, at kraften 

i teori netop ligger i at generere beskrivelser, der er interessante og forstyrrende for vore blikke på 

verden – med tilføjelsen: 

Ja, mine teorier sigter både på at vise reguleringsformernes begrænsede magt og deres 

muligheder, så vi bedre kan blive i stand til at vælge de former, vi skaber, end de former, 

der bliver skabt for os. (Ibid. s. 210). 

Så med den tilføjelse afviser han jo faktisk, at hans teorier skulle være for generelle, fordi hans blik 

netop skal åbne for valg af nye handlinger. 

Og ligesom Bernstein – til forskel fra Lave og Wenger – altså på ingen måde ser læring og 

undervisning som modsætninger, ser jeg heller ikke Lave og Wengers ”interessante og forstyrrende 

blikke” og Bernsteins ditto som antagonistiske. Begge teoridannelser drejer vores blik hen på 

betydningen af det relationelle inde i mikrofællesskaberne. Men Bernstein komplementerer altså 

Lave og Wengers teorier med teorier om betydningen af magt- og kontrolrelationerne til 

makroverdenen udenfor – og med teorier om betydningen for de unge af ud over at lære gennem 

deltagelse i praksisfællesskaberne også om betydningen af at lære gennem undervisning – herunder 

teoriundervisning. 

Jeg vil derfor først analysere mine ’fund’ på produktionsskolen set i Lave og Wengers perspektiv og 

dernæst i Bernsteins.  

Men forinden vil jeg beskrive konteksten og felten for mine iagttagelser og supplere med 

illustrationer af, hvordan ministeriets talsmand, Produktionsskoleforeningen og skolens leder ser på 

produktionsskolers rammer og mission – uden brug af Lave og Wengers og Bernsteins 

begrebsliggørelser. 

 

 -----------------------------  
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PRODUKTIONSSKOLER 
KONTEKSTEN OG FELTEN 

Mit feltarbejde fandt sted i månederne september, oktober og november 2008 på Klangbogård11, en 

produktionsskole i udkanten af en københavnsk omegnskommune. Den havde – og har stadig her i 

2014 – knap100 elever. Den har til huse i en renoveret bondegård i det, der er tilbage af en gammel 

landsby, som grænser op til åbne arealer – og en motorvej. Skolen er en af de 81 produktionsskoler, 

som det år var i gang i Danmark. Så sent som året inden mit ophold, i 2007, var der 102.  

For på trods af at et stigende antal elever går på disse skoler, har finansieringsformen og den 

indbyrdes konkurrence ført til, at der nu er færre, men til gengæld større skoler ’på markedet’. 12 

Der har eksisteret produktionsskoler i Danmark i snart 30 år, og de defineres i Lov om 

Produktionsskoler som institutioner, der tilbyder unge ikke-formelt kompetencegivende 

undervisning baseret på praktisk arbejde og produktion.  

I den første lov fra 1985 lød de indledende paragraffer i al korthed sådan: 

§ 1. En produktionsskoles opgave er at tilbyde kombinerede undervisnings- og produktionsprogrammer for unge 

arbejdsløse.  

Stk. 2. Skolens virksomhed skal omfatte både praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i nær tilknytning 

hertil. Skolevirksomheden skal sigte mod at give deltagerne bedre forudsætninger for at begynde en kompetencegivende 

uddannelse eller for at opnå ansættelse på arbejdsmarkedet.  

§ 2. Skolernes produktion kan afsættes på vilkår, der ikke giver urimelig konkurrence. Indtægterne herved indgår i 

skolens driftsbudget.  

§ 3. Kommuner og amtskommuner kan tage initiativ til oprettelse af produktionsskoler.  

§ 4. Skolerne etableres som selvejende institutioner …  

Produktionsskoler var altså oprindeligt alene rettet mod unge arbejdsløse, hvor skolernes 

virksomhed især omfattede praktisk arbejde og produktion. Men virksomheden skulle også omfatte 

teoretisk undervisning i nær tilknytning hertil. Sigtet var at give de unge bedre forudsætninger for at 

starte på en ’rigtig’, dvs. kompetencegivende uddannelse eller på et arbejde.  

Arbejdssigtet var altså oprindeligt sideordnet med uddannelsessigtet.  

                                                             
11 Skolens navn er ændret / anonymiseret 

12
 I efteråret 2013 har kommunernes ungdomsvejledninger henvist færre elever til produktionsskoler – og 

Produktionsskoleforeningen beskylder fx Københavns Kommune for kassetænkning, da kommunerne selv bærer en større del af 

betalingen til disse skoler end til ’rigtige’ uddannelser. Foreningen har derfor også foreslået, at al ungdomsuddannelse bliver 

statsfinansieret. 
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I gennem årene er lovens ordlyd løbende ændret, præciseret og udvidet, og fra 2004 retter tilbuddet 

sig mod alle unge under 25 år, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, men mangler 

forudsætninger for at begynde på en sådan. Det understreges nu, som i bestemmelserne for alle de 

’almindelige’ uddannelser, at elevernes personlige udvikling også skal styrkes, og det samme skal 

deres interesse for aktiv medvirken i et demokratisk samfund.  

Derudover er det blevet præciseret, at den teoretiske undervisning skal være af et betydeligt omfang 

og i størst muligt omfang integreres i det praktiske arbejde. Samtidig er det blevet understreget, at 

uddannelses- og erhvervsvejledning skal indgå, og at skolernes vejledning fortrinsvis skal rettes 

mod fagområder inden for de erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser. (Min 

udhævning).
13

 

 

Tilbuddet sigter altså nu på alle unge, som UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning, skønner 

endnu ikke har forudsætninger for at begynde på en ’rigtig’14 (fag-)uddannelse – eller unge, der har 

afbrudt en sådan. Og kravene til den teoretiske del er blevet skærpet og præciseret. Samtidig lægges 

der nu også direkte i lovgrundlaget for produktionsskolerne vægt på de unges personlige udvikling 

og demokratiske dannelse.  

Med disse lovændringer nærmer produktionsskoleformen sig – i hvert fald på papiret – mere og 

mere de ’almindelige’ kompetencegivende uddannelser.  

                                                             
13  
 §1. Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbudet gives til unge under 

25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan 

uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.  

Stk. 2. Tilbudet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det 

almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Tilbudet skal endvidere bidrage til at 

udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.  

Stk. 3. Tilbudet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en 

erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. 

§ 2. Produktionsskoletilbud omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Den teoretiske 

undervisning skal være af betydeligt omfang og i størst muligt omfang integreres med det praktiske arbejde.  

Stk. 2. I tilbudet skal indgå uddannelses- og erhvervsvejledning.  

Stk. 3. Tilbudet skal fortrinsvis have relation til fagområder inden for de erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.  

Stk. 4. Til deltagere med behov herfor skal tilbydes undervisning, der styrker deltagernes grundlæggende færdigheder. § 3. En 

produktionsskole kan afsætte sin produktion på vilkår, der ikke giver private udbydere urimelig konkurrence. § 4. Produktionsskoler 

etableres som selvejende institutioner med vedtægter, der godkendes af den kommunalbestyrelse eller det amtsråd, der helt eller 

delvis yder grundtilskud til skolen, jf. § 9, stk. 1.  

14 Jeg spiller med valg af ordet ’rigtig’ både på Lars Henrik Schmidts skelnen mellem (magtdefineret) rigtighed og sandhed (Schmidt 

1991) – og på at betydningen af et fænomen som fx afvigelse skabes i interaktion mellem mennesker og mellem mennesker og ting, 
som kun kan bestemmes situationelt gennem inddragelse af konteksten. (Mik-Meyer & Järvinen 2005). 
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Samtidig med at loven mere og mere detaljeret foreskriver undervisningens omfang og indhold, 

lægger den via sine elevtalsafhængige finansieringsformer op til, at skolerne profilerer sig – i 

stigende indbyrdes konkurrence.  

Produktionsskoler får ud over et mindre kommunalt grundbeløb og det fremmødeafhængige 

taxametertilskud et brobygnings- og udslusningstilskud, som skal give skolen ekstra incitamenter til 

at få de unge videre i uddannelse – men som samtidig i flg. lederen på Klangbogård giver et så stort 

administrativt besvær, at skolen har måttet ansætte ekstra personale på kontoret.    

 

Markedsføring 

At der er konkurrence om de unge på uddannelses-”markedet” mærkes også i sprogbruget. På 

Undervisningsministeriets portal, Uddannelsesguiden står der fx: 

”Produktionsskolen er et praktisk uddannelsestilbud til dig, der har svært ved at vælge uddannelse efter 

folkeskolen. Også hvis du er træt af at sidde på skolebænken og læse og skrive, eller hvis du er droppet ud af en 

ungdomsuddannelse, er produktionsskolen måske noget for dig ... her lærer du, mens du arbejder. Og mens du 

lærer, får du vejledning. Og så finder du nemmere vejen frem mod uddannelse eller arbejde… Under ophold på 

produktionsskolen modtager du skoleydelse. 

Med en sådan indsmigrende tiltaleform og en næppe særlig gennemtænkt – og nærmest 

selvmodsigende – nedgøring af ’skoleaktiviteter’ som læsning og skrivning henvender sitet sig til 

en formodentlig ret bred vifte af unge. Fx også alle dem, som (bare) har svært ved at vælge. Det 

brede sigte er også gældende, når teksten fremhæver, at ”du kan gå i gang med det, du har lyst til på 

skoler, hvor det daglige fællesskab som på højskoler er omdrejningspunktet … og lærerne, der kan 

deres håndværk, er vant til at tale med unge i øjenhøjde. 

Og oplysningen om, at eleverne på produktionsskoler kan modtage skoleydelse, kan måske ligefrem 

ses som en slags lokkemad? 

 

Det selvmodsigende i Uddannelsesguidens markedsføring kommer frem nogle få linjer længere 

nede, hvor det nemlig i teksten også fremhæves, at produktionsskolen skaber sammenhæng mellem 

det praktiske arbejde og den teoretiske viden, der hører sammen med den praktiske udførelse af 

arbejdet – og understreger, at alle produktionsskoler skal tilbyde undervisning i f.eks. dansk og 

matematik, dog med en umiddelbart efterfølgende understregning af, at det er frivilligt at deltage i 

undervisningen i de boglige fag.  

    ------------------- 
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Produktionsskoleforeningen har i april 2010 vedtaget et charter, hvor de slår de grundlæggende 

principper for produktionsskoleformen fast, som alle disse skoler er enige om.  

 

Her tager foreningen udgangspunkt i lovens nuværende præcisering af, at alle unge skal have 

mulighed for at få en kompetencegivende uddannelse, samtidig med at den understreger, at 

produktionsskolernes undervisning hverken er bogligt, projektorienteret eller individualistisk 

funderet: 

Vores uddannelse er for de unge, der har behov for at lære på en anden måde, idet det 

traditionelle uddannelsessystem ofte er bogligt funderet og i høj grad tilgodeser 

projektorienteret og individualistisk undervisning. (Produktionsskoleforeningen 2014)  

 

Skolernes ’branche-forening’ lægger altså stor vægt på at fremhæve forskellen mellem boglige 

uddannelser og ’noget andet’ – samtidig med, at den lægger afstand til projektorienteret og 

individualistisk undervisning ved at fremhæve, at produktionsskolerne er et tilbud med klare og 

overskuelige mål og rammer, der henvender sig til unge, der har behov for – eller selv ønsker – at 

læring og praksis er tæt forbundet.  

 

Foreningen fremhæver derefter, at det centrale i produktionsskolernes pædagogik er læring gennem 

praktisk arbejde og opgaveløsning i et arbejdsfællesskab med henblik på reel produktion og 

afsætning af varer og tjenesteydelser. Det er en læring, der er forbundet med og udspringer af 

praksiserfaringer, og som har som mål at afklare og træne den unges faglige, sociale og personlige 

kompetencer. 

Arbejdsfællesskabet, praksiserfaringer og den reelle produktion – til forskel fra ’som om-

undervisning’ – står altså centralt, hvilket da også fremhæves og gentages i foreningens 

punktopstilling af en række principper for produktionsskoler.  

Foreningen fremhæver endvidere, at læring sker i en social praksis, der involverer og udvikler de 

unge fagligt, socialt og personligt, f.eks. via sidemandsoplæring fra mere erfarne deltagere, og at det 

er en værdifuld måde til at fremme sociale, personlige og faglige mål.  
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I disse formuleringer mere end aner jeg inspirationen fra Lave og Wengers teorier om situeret 

læring gennem deltagelse i praksisfællesskaber. 

Om den teoretiske del af undervisningen bruger Produktionsskoleforeningen flg. formuleringer:  

- Den teoretiske undervisning skal være af betydeligt omfang og skal så vidt muligt integreres 

med det praktiske arbejde og produktionen på det enkelte værksted. … Når deltagerne 

møder situationer, der sammenknytter praktisk opgaveløsning med tilhørende teori, vækkes 

interessen for teorien hos de unge, der dermed får styrket deres indsigt i det pågældende 

fagområde. (Ibid.) 

Ambitionen er altså, at produktionsskoler skal integrere teori og praksis og ”vække interessen for 

teorien hos de unge for at styrke indsigten i det pågældende fagområde”. 

Efter at jeg har opholdt mig i tre måneder på en produktionsskole, sætter jeg imidlertid 

spørgsmålstegn ved, om det proklamerede omfang af den teoretiske undervisning, integration af 

teori og praksis og interessevækkelse for teori kan spores i praksis? Og jeg spørger samtidig mig 

selv om, om produktionsskoler regner med, at den omtalte interesse bare opstår af sig selv – eller 

om interessen måske bedre ville kunne fremmes gennem en (mere) bevidst pædagogisk refleksion 

og indsats? 

Produktionsskoleforeningen går ikke ind på sådanne overvejelser, men nøjes med at påpege, at de 

voksne både fungerer som mestre og mentorer, samtidig med at den med sine formuleringer endnu 

en gang direkte lægger afstand til ’traditionel’ undervisning.  

Men paradoksalt nok fremhæver produktionsskoleforeningen ligheden med de ’almindelige’, 

kompetencegivende uddannelser umiddelbart efter, idet den skriver:  

- (at) deltagere (skal) tilbydes undervisning i almene fag, samt kultur og samfundsforhold.  

Som eksempler på integrationen af det teoretiske fremhæves det, at det teoretiske eller boglige, som 

foreningen også kalder det faglige, kan være mindre opgaver som registreringer, kalkulationer og 

bogføring på værkstederne, som vedrører ordrer og materialeforbrug, udgifter og salg samt 

indberetning af timer og løn… opgaver, som deltagerne umiddelbart forstår betydningen af, og som 

ikke kræver større læse- og regnefærdigheder, da de vil kunne udføres i fællesskab med de andre 

deltagere på værkstedet. Men samtidig står der, at skolerne arrangerer en række andre 
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undervisningsaktiviteter inden for samfundsforhold, historie, psykologi, natur, idræt m.m., hvilket 

vel må opfattes som, at skolerne også giver tilbud om separat faglig undervisning? 

På ’min’ produktionsskole, så jeg imidlertid ikke mange tilløb til at integrere teori og praksis – og 

jeg observerede, at kun et fåtal af elever tog imod tilbuddene om deltagelse i almene fag – primært i 

færdighedsfagene dansk og matematik. 

Hvis produktionsskoleforeningen således er dobbelttydig i sine udmeldinger om sammenhængen 

mellem teori og praksis, så er den anderledes klar og tydelig, når den fremhæver, at skoleydelsen 

nedsættes for deltagere, der kommer for sent til, ikke deltager aktivt i eller udebliver fra 

undervisningen. 

Tilsvarende tydelig er den, når den under overskriften De unges kompetenceudvikling dokumenteres 

i et produktionsskolebevis, slår fast, at det er af stor betydning, at de kompetencer, deltagerne 

erhverver sig på produktionsskolen, anerkendes – og at der (derfor) ved udskrivningen udstedes et 

bevis, der dokumenterer deltagernes kompetenceniveau på udvalgte kompetenceområder og 

understøtter deltagernes fremadrettede søge- og valgproces i forhold til videre uddannelse og 

beskæftigelse. 

Men et andet af de spørgsmål, der kan stilles, er, i hvilket omfang skolerne i praksis har mulighed 

for at leve op til sådanne løfter – udover at håndhæve reduktionen af skoleydelserne ved svigt i 

fremmødet. For hvor meget tid er der fx til vejledning, når der går op til 300 elever gennem en 

produktionsskole om året, og skolen kun har ansat én vejleder, som oven i købet ikke har vejledning 

som sin hovedopgave? 
15

 

Omvendt har jeg fundet det værd at undersøge nøjere, hvilken rolle anerkendelse og synliggørelse 

af tilegnede kompetencer kan spille for de unges til læring – og deres forhold til undervisning.  

 

Sammenfattende om produktionsskolers kontekst 

Oprindeligt var produktionsskoler alene tænkt som ikke-kompetencegivende beskæftigelsestilbud 

rettet mod unge arbejdsløse og var baseret på praktisk arbejde og produktion med henblik på 

udslusning enten til uddannelse eller ufaglært arbejde. Skolerne var fra starten kun underlagt ganske 

                                                             
15 På Klangbogård var det således souschefen, der på ’min’ tid også var vejleder. 
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få lovmæssigt funderede bestemmelser, men er successivt blevet ’normaliseret’ og underlagt flere 

og flere detaljerede krav. Herunder krav til omfanget og arten af teoretisk undervisning. Men både i 

Undervisningsministeriets officielle Uddannelsesguide og i Produktionsskoleforeningens 

’markedsføring’ er der iøjnefaldende selvmodsigelser. Således understreges det i 

Uddannelsesguiden, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse – men at det 

på produktionsskoler er frivilligt at deltage i undervisningen i de boglige fag. Og parallelt med at 

Produktionsskoleforeningens lovpriser arbejdet og undervisningen på produktionsskoler nedgør den 

nærmest den øvrige del af undervisningssektorens boglige undervisning – hvilket ikke afholder den 

fra samtidig at understrege, at ambitionen er gennem integration af praksis og teori at vække de 

unges interesse for teori of styrke indsigten i diverse fagområder. 

 

EMPIRI 

KLANGBOGÅRD  

Mit feltstudie foregik som allerede omtalt på produktionsskolen, Klangbogård, i efteråret 2008. 

Skolen har ca. 100 såkaldte årselever, hvilket dækker over en gennemstrømning på op imod 300 i 

løbet af et år, da eleverne går der i meget forskellige tidsrum.  

Skolen, der ligger i et område med temmelig mange produktionsskoler at vælge imellem, har da 

også selv en meget bevidst markedsføringsstrategi og slår fx ganske tydeligt på sin gode 

beliggenhed: ”… en totalrenoveret bondegård … ligger i landlige omgivelser i det gamle XX 

hverken i byen eller på landet. 

Mange af eleverne gav da også under samtaler med mig spontant udtryk for, at det især var de 

dejlige bygninger og omgivelser – og ikke mindst den rare atmosfære – der havde fået dem til at 

vælge Klangbogård.  

”Jeg var slet ikke i tvivl efter rundvisningen”, sagde en elev for eksempel.16 På min egen 

præsentationsrundvisning fik jeg bestemt også hurtigt fornemmelsen af den rare afslappede 

atmosfære, men nok også en fornemmelse af, at det hverken var produktion eller skole, der blev 

prioriteret højest, men det gode samvær. Og hyggen og fællesskabsfølelsen var da også slående, når 

jeg iagttog eleverne under den iøjnefaldende massive fællesrygning i pauserne, i samværet i køen 
                                                             
16 Det var bl.a. denne grundklang, som jeg også selv straks registrerede, der inspirerede mig til at navngive produktionsskolen 

Klangbogård – kombineret med, at der også altid er klang af musik og anden god værksteds-støj. Til gengæld har skolen endnu ikke 

haft råd til at støjdæmpe spisesalen, hvor den alt for store efterklang især af de voksne blev opfattet som absolut negativ.  
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foran spisesalen og inde i spisesalen. Men også i undervisningsværkstederne, hvor stemningen for 

det meste mere var præget af hygge og afslapning end produktion og læring. 

Det gode fællesskab og de gode oplevelser eksemplificerer skolen da også særligt på sin 

hjemmeside, når den trækker den fælles morgenmad og frokost, produceret på Det gastronomiske 

Køkkenværksted, langt frem.  

Skolens øvrige værksteder har betegnelserne Håndværk og Service, Design  (tekstil og strik), 

Handel & Kommunikation  (med it og grafisk produktion), Blomster og Dekoration (der også havde 

genbrugsdesign på programmet), Pædagogik (der rettede sig mod det, der dengang hed PGU, men 

som siden har skiftet navn til pædagogisk assistent samt mod social og sundhedsuddannelserne), på 

Musik (der arbejdede med samspil, komposition og musikteori) – og på STU-værkstedet (Særligt 

tilrettelagt Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov).  

”Studiecenteret”, hvor eleverne har muligheder for at forbedre deres skolekundskaber”, kalder 

skolen også et værksted.   

Holdene bestod typisk af tolv elever og én faglærer. På it-værkstedet, hvor de havde flere elever, 

var der dog både en mandlig og en kvindelig lærer de tre dage, hvor den kvindelige ikke underviste 

i ’studiecenteret’. På de dage var pigerne, der sad samlet i den ene afdeling af torumsværkstedet, 

overladt til sig selv og deres selvvalgte aktiviteter på deres foretrukne webside, Photo Shop.  

Men i det andet rum, hvor alle drengene havde samlet sig, var hovedaktiviteten alle ugens dage 

forskellige spil, mens kun nogle få drenge ad gangen assisterede læreren med at producere nogle af 

de forskellige tryksager, som rekvirenter havde bestilt – og fra hvilke indtægterne fra salget rent 

faktisk har betydning for skolens økonomi. 

 

På det nyoprettede STU-hold var der blot seks-syv elever til to lærere, hvilket økonomisk kunne 

hænge sammen, fordi tilskuddet til disse elever var væsentligt højere end for de øvrige elever. 

Skolen var året før blevet indrettet, så den kunne modtage et antal elever med svære fysiske 

handicap, hvilket også hang godt sammen både økonomisk og pædagogisk set. Til gengæld havde 

skolen valgt at sige nej til udad-reagerende elever med psykiske handicap, der ellers også kunne 

være attraktive for skolens økonomi – men ikke for det pædagogiske miljø, forklarede forstanderen. 

 



Folkeskolen.dk  oktober 2016 
 

54 
 

FAGKONSULENTENS SYN PÅ PRODUKTIONSSKOLER 

Fagkonsulenten i Undervisningsministeriet var inden han blev fuldtidsansat i ministeriet 

deltidsansat der, samtidig med at han var viceforstander på en produktionsskole.  

- ”Folkeskolen er for meget røv til bænk. Og de tekniske skoler er for meget fag med for lidt 

personlig kontakt til de unge”. 

- ”Det gælder om at få eleverne i ’fælden’. Det gælder om at få dem til at blive interesseret i 

overhovedet at modtage undervisning. Også almen undervisning. Men helst som en 

integreret del af den faglige undervisning. For de unge vil alle sammen godt ha’ en 

uddannelse. Og de ved også godt, at de som ufaglærte vil komme til at sidde yderst". 

- ”Produktionsskolernes oprindelse er folkeoplysningen. De startede som tilbud til 

arbejdsløse, men er efterhånden mere og mere blevet en del af den samlede 

uddannelsestænkning, der jo bl.a. går på, at 95% af de unge skal ha’ en uddannelse.  

 

Ovenstående citater er repræsentative for hans kritiske distance til folkeskolens (for) traditionelle 

klasseværelsesundervisning og de faglige uddannelsers (for) upersonlige undervisning – samt for 

hans opslutning bag alle de seneste regeringers ambitioner om at hæve andelen af unge, der skal 

tage en uddannelse, bl.a. manifesteret ved at gøre produktionsskolerne til en mere almindelig form 

for ungdomsuddannelse.  

Og udviklingen hen imod denne ’normalisering’ kan man iflg. ham se ved, at der før år 2000 ikke 

eksisterede indholdskrav til undervisningen – jf. højskoletraditionen, som han også mener både 

afspejles i fællesspisning og i fællessang – og i, at en del skoler stadig hedder produktionshøjskoler.  

Produktionsskolens elever har med konsulentens formulering haft for meget af det hele: for mange 

fædre, for mange forskellige bopælsadresser og især for mange nederlag i skolen. Og han peger på 

relationerne – den tætte kontakt med autentiske voksne – som det positive særkende for 

produktionsskolerne.  

Pædagogikken skal, understreger han, hele tiden veje tungere end produktionen. Og i den 

forbindelse peger han på synliggørelse af de unges fremskridt via kompetencetavler som et særlig 

vigtigt redskab.  Det ideelle er for ham, når det lykkes produktionsskolerne at gøre de unge 

interesseret i tage ’almindelig’ undervisning – ved at integrere almenundervisning den faglige 
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undervisning. Men han kan godt forstå, når en produktionsskolen, som den jeg har været på, i stedet 

har valgt at lave tilbud om studiecenter med dansk og matematik.  

- For kernen i produktionsskolelærernes kompetence er deres håndværksfag. 

Fagkonsulenten definerer således primært pædagogikken på produktionsskoler ved ikke at være som 

i folkeskolen og på fagskolerne – og ved at udpege lærernes relationer til de unge som det mest 

betydningsfulde.  

Metodisk peger han på, at idealet er at integrere værkstedsproduktionen med undervisning i almene 

skolefag. Og som særlig betydningsfuldt for elevernes læring peger han igen og igen på 

betydningen af ved hjælp af kompetencetavler at synliggøre og dermed bevidstgøre de unge om 

læringsmålene.  

Embedsmanden i Undervisningsministeriet gør sig altså ret specifikke tanker om, hvordan 

pædagogikken på produktionsskoler bedst fremmer lovens formål, og han fremhæver gang på gang 

de tætte relationer og synliggørelsen af de unges kompetencefremgang som det vigtigste. 

I de næste afsnit vil jeg bl.a. se på i hvilket omfang disse tanker kan spores på skolerne – og i givet 

fald hvordan. 

 

 

SKOLELEDERENS SYN PÅ PRODUKTIONSSKOLEN OG DENS PÆDAGOGIK 

Visioner og godt købmandsskab 

Produktionsskolens forstander, TN, har ingen formel pædagogisk uddannelse. Han er oprindelig 

handelsuddannet, men har i mange år været tekstforfatter og højskolelærer – og har også i nogle år 

været lærer i virtuel kommunikation på en anden produktionsskole.  

I 2002 kom han til Klangbogård fra en stilling som højskoleforstander.  

- Faktisk har jeg beskæftiget sig med uddannelse lige fra jeg som 21-årig blev HR-ansvarlig i 

en større dagligvarekoncern og var med til at planlægge mellemlederuddannelser.  

Tidligt i interviewet slår TN fast, at det er meget vigtigt for ham, at skolens økonomi og pædagogik 

går hånd i hånd. 
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- Jeg prøver at være meget tydelig med det pædagogiske. Men jeg deler mit hoved op i 

pædagogik og økonomi, … lærerne skal jo ikke opleve i det daglige, at 

dokumentationskravene stiger og stiger samtidig med, at taxametertilskuddet ikke er justeret 

i årevis… jeg er bestemt heller ikke tilfreds med at få et eftermæle som en visionær 

pædagogisk leder, men en dårlig købmand. De to roller skal gå hånd i hånd. Så vi har da 

også visioner om at købe i stedet for at leje. Samtidig med at jeg har visioner om at lægge 

en del af teknisk skoles grundforløb ind på nogle af værkstederne.
17

  

 

Citaterne her viser, at økonomien spiller er en meget stor rolle for lederen, der føler, at han hele 

tiden må tænke og handle som enhver anden konkurrenceudsat virksomhedsleder. Ovenikøbet er 

incitamentstrukturen lavet sådan, at lederne også personlig kan blive belønnet, hvis de får mange 

’kunder’ i butikken: 

Økonomien, dvs. antallet af ’årselever’ er meget afgørende – også for lederlønningerne. For 

hvis skolen har haft mere end 100 årselever i mere end tre år, så stiger lederlønningerne. 

De håndfaste økonomiske ramme- og incitamentstrukturer kunne nok få en og anden til at spørge, 

om de mere modvirker end understøtter adækvat pædagogisk tænkning hos produktionsskolens 

ansatte?  

Ambition om tydelig pædagogisk ledelse 

Som eksempler på sin tydelighed i det pædagogiske fremhæver TN, at han opfordrer eleverne til at 

hjælpe og undervise hinanden, og at han forlanger, at alle lærerne bruger kompetencetavlerne med 

de forskellige farver. 

- Og eleverne kan godt li’ det med at undervise hinanden. Vi har eksempelvis lige 

afrapporteret vores deltagelse i det internationale PeerLearning Project. Og du sku’ se, 

hvor stolte de elever, der var med i Italien, var, da de fortalte om det. 

Men TN ved godt, at det foregår mere systematisk på nogle værksteder end andre, og at mange 

elever har brug for andet og mere end sidemandsoplæring.  

                                                             
17

 I 2013 har skolen rent faktisk købt egne bygninger. 
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- Og så supplerer vi med traditionel tavleundervisning. Boglig undervisning og den slags, 

fordi mange elever er ramponerede. 

Mht. kompetencetavlerne, er han også godt klar over, at de blandt lærerne har mødt ret stor 

modstand undervejs. 

- Vi er meget langt fremme med de her tavler. Vi har forberedt dem i to år, for lærerne var 

skræmte over denne nye opgave. Men den åbenhed, som tavlerne giver, virker godt. Vi 

sætter jo de symbolske farvemarkeringer op på væggen, samtidig med, at de unge får deres 

status på papir. De kommer til at virke som en slags produktionsskolebevis.  

Han uddyber sine pædagogiske overvejelser ved at understrege, at al skolens undervisning hviler på 

undervisningsdifferentiering, som igen hviler på, at underviserne lærer hver enkelt elev at kende.  

Endvidere mener han, at eleverne på produktionsskolen lærer på en anden måde – ”værksteds-

baseret”.   

Der er færre elever her end i klasserne i folkeskolen. Vi er normeret til 12 pr. værksted. Så 

eleverne har ikke, siden de gik i vuggestuen, været så tæt på en voksen. Arbejde med 

mennesker handler i 90% om nærvær … Og det er vi særlig opmærksomme på, når 

folkeskolelærere søger arbejde hos os. For mange af dem ligner noget, som de unge netop 

er flygtet fra. For hvad enten de er dygtige eller ikke dygtige lærere, så er der her nogle 

metoder og måder at se på det på, som er anderledes. Vores lærere er faguddannede. 

Kokken er kok, og så har han styrket pædagogikken gennem kurser.  

Træ- og metalværkstedslæreren er maskinarbejder og læreren på blomsterværkstedet er 

blomsterbinder.  

Og læreren på kommunikationsværkstedet er typograf – og så har han sin læreruddannelse. 

Og det giver noget meget forskelligt fra en folkeskolelærer, der måske er dygtig til at være 

selvbygger. Det giver en helt anden approach til et fag. Og vi retter os jo også mod 

erhvervsuddannelserne. 

Forstanderen lægger altså – som ministeriets fagkonsulent – vægt på at fremhæve, at 

undervisningen på produktionsskolen er afgørende forskellig fra undervisningen i folkeskolen, og 

vægt på fremhæve at tætheden til lærerne er af stor betydning samt vægt på at fremhæve, at 

lærernes fortid som faglærte håndværkere giver en ”helt anden approach til et fag”. 
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Samtidig understreger han, at undervisningen også adskiller sig fra undervisningen på fagskoler 

som handelsskoler og tekniske skoler. 

- De uddannelser er vi også forskellige fra. TEC er således et rent fagfagligt univers med 

merit hele vejen igennem for faglige ting. Her på produktionsskolen sigter vi især på 

afklaring – og på udvikling af de unges sociale og personlige kompetencer.  

Han peger på, at de på TEC ikke har tid til den personlige nærhed, fordi de er presset af fagfagligt 

pensum, som eleven skal følge med i. Han ser derfor vurdering som fagskolernes nøgleord. Over 

for det stiller han afklaring, fordi han ser produktionsskolens hovedopgave i at hjælpe eleverne med 

at afklare det, han kalder det personlige og sociale – de fundamentale kompetencer og på den måde 

at gøre dem klar til at tage en uddannelse. Her peger han igen kompetencetavlerne, fordi de 

synliggør elevernes kompetence-afklaring.  

Med disse ord understreger produktionsskolens leder endnu engang, at han ser det som skolens 

hovedmission, at gøre eleverne klar til at påbegynde en rigtig uddannelse. 

 

DOBBELTANALYSER   
 

Analysemodel 

Jeg vil nu vende tilbage og bruge Lave og Wengers og Bernsteins analytiske begreber på mine 

’fund’ på skolen, som jeg har samlet via observationer, samtaler og interview. 

Først vil jeg – inspireret af Lave og Wenger – lede efter tegn på, hvad eleverne får ud af at deltage i 

praksisfællesskaber. Disse tegn vil jeg sammenholde med elevernes (egne) tanker om deres 

deltagelse i disse fællesskaber. 

Tilsvarende vil jeg undersøge, hvordan lederne og lærerne forholder sig til sådanne 

praksisfællesskaber – og sammenholde mine observationer med deres tanker om 

praksisfællesskaber som sådan og læring gennem disse.  

Endelig vil jeg sammenholde mine observationer af elevernes identitetsdannelse og læring via 

deltagelse i praksisfællesskaberne med ledernes og lærernes tanker om samspillet mellem den form 
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for læring og læring gennem det, de betegner som ’egentlig’ undervisning, som de meget ofte – i 

deres italesættelser – lægger afstand til. 

Derefter vil jeg spejle disse ’mesterlære’-analyser og videreføre dem i komplementerende analyser, 

hvor jeg især vil anvende Bernsteinbegreberne rekontekstualisering og regulativ og instruerende 

skolediskurs. For at nå frem til anvendelsen af disse analytisk begreber vil jeg lede efter tegn på, 

hvordan ydre og indre magt sætter sig igennem som klassifikation af, hvad der (overhovedet) på 

stedet kan komme på tale – og hvordan det kommer på tale gennem ydre- og indre-styret 

rammesætning. 
18

  

I analysen af det regulative og det instruerende vil jeg også i denne anden del af analysen 

sammenholde mine egne observationer med elevernes og lærernes opfattelse af de sociale vilkår for 

elevernes læring og deres opfattelse af læreres såvel eksplicitte som implicitte instruktioner. 

Endelig vil jeg analysere, hvilken betydning stedets aktører tillægger forholdet mellem teori og 

praksis – og hvordan det på produktionsskolen manifesterer sig – i praksis. I denne del af analysen 

vil jeg gøre brug af Bernsteins distinktion mellem horisontale og vertikale diskurser. 
19

 (Bernstein i 

Chouliaraki 2001, s. 220) 

Med disse dobbeltanalyser sigter jeg imod at kunne lave generaliseringer om sociale konsekvenser 

af undervisning(en) på produktionsskoler som sådan – og i sidste ende om undervisning andre 

steder som fx på folkeskoler og fagskoler. 

  ----------------------------------------------  

                                                             
18  Iflg. Bernstein påvirkes deltagernes pædagogiske identitet af variationen imellem disse – det han også betegner som samspillet 

mellem ’stemme’ og ’budskab’. 

  

19
  I flg. Bernstein er det vigtigt at give alle elever muligheder for at tilegne sig nye horisontale diskurser og muligheder for at 

overskride dem; ligesom det er vigtigt for dem alle at få muligheder for at kunne tilegne sig vertikale diskurser, når målet er, at de 

skal kunne gå i gang med ’rigtige’, kompetencegivende uddannelser.  
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’Mesterlære’-analyser 

DE UNGE OG PRAKSISFÆLLESSKABERNE  

Generelt udstråler de unge på Klangbogård engagement og glæde ved at være på skolen.  

Mange af pigerne møder hver morgen meget tidligt – for at ryge og være sammen. Pernille, der 

sidder i kørestol, siger fx. 

- Det er første gang i mit liv, at jeg har glædet mig til at komme i skole (…) de kommer hen og 

siger god morgen og snakker til dig. Man kommer ligefrem tidligere i skole for lige at få 

snakket. Det betyder meget for sammenholdet. 

Drengene kommer lidt senere, men finder også hurtigt hen til fællesrygningen ved sydfacaden, når 

de har fået deres kedeldragter på. Forstanderen, pedellen og de fleste lærere møder ligeledes tidligt. 

Det samme gør kokken og køkkenholdet selvfølgelig.  

Lidt før klokken otte går eleverne til deres værksteder, hvorfra de følges over til forhallen ved 

madsalen, hvor de stille og roligt blander sig med alle de andre elever og lærerne, mens de venter på 

at kunne gå til de pladser i salen, hvor de plejer at sidde holdvis.  

Præcis kl. 8.15 åbner en af de unge fra køkkenholdet med stor rollebevidsthed og selvfølelse døren 

ind til den fælles morgenmad.  

Alle fra køkkenholdet, både novicerne og veteranerne – og både dem bag skranken, og dem, der 

sikrer at fadene ude i salen hele tiden er fyldt op – udstråler kompetence, rutine og velvære. Selvom 

kokken ind imellem råber ret højt af dem. 

På næsten alle værksteder gør det samme sig gældende. Det lyser ligefrem ud af de fleste af de 

unge, at de nyder at lære noget for at kunne deltage i produktionen af noget, der kan bruges af andre 

– og at de nyder at lære på en andre måder, end dem de for det meste har mødt i folkeskolen – og at 

de nyder at vise de nye til rette og demonstrere deres færdigheder.  

- Det bedste herude er de lange dage. De dage, hvor vi laver mad og serverer for bestyrelsen 

- Herude lærer jeg mere med mine hænder. Det gør man ikke i en folkeskole. Jeg kan godt li’ 

at bruge mine hænder. 

- Tør du selv nu, Hanne? Ja, jeg skal nok hjælpe dig. Er du klar?  
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Set i et Lave- og Wenger-analytisk perspektiv bekræfter mine iagttagelser, at de unge vil gøre 

meget for at blive legitime deltagere i produktionsskolens praksisfællesskaber – og at de trives 

derved. Betydningen af at deltage i det sociale fællesskab er således tydeligt eksemplificeret ved de 

unge pigers tidlige morgenankomst for hyggens og fællesrygningens skyld. Tilsvarende med 

metalværkstedsdrengene, der dog prioriterer at få deres kedeldragterne på først, så deres 

medlemskab af praksisfællesskabet lige understreges. Kutymerne, rutinerne og ikke mindst den 

gode stemning omkring fællesspisningen understreger udbyttet ved at deltage i det sociale 

fællesskab. 

Og glæden ved at deltage i meningsfuld produktion, der kan anvendes ’rigtigt’, kan også både høres 

og ses hos de fleste unge, når man som jeg i mange uger har færdedes blandt dem på skolen. 

Novicerne bliver hurtigt indrulleret som legitime deltagere på værkstederne og følger ivrigt med, 

når ’mester’ eller ’veteranerne’ viser dem på vej. 

Undtagelsen er It- og Kommunikationsværkstedet. Der er det kun de ganske få drenge, der 

assisterer læreren med at lave bestillingsvarer i sidelokalet, der giver udtryk for tilfredshed med, at 

de producerer noget ’rigtigt’, der skal sælges. De andre drenge, der sidder sammen i én afdeling af 

det store lokale, får mest tiden til at gå med at spille spil på deres computere – mens pigerne, der 

sidder sammen i den anden afdeling, mest er optaget at google billeder og løse forprogrammerede 

fotoshop-opgaver.  

- Hvis der er noget, der skal foldes, så send det bare over til mig. Så har jeg da noget at lave. 

- Jeg har fundet et godt billede på Google. Det ku’ ellers være fedt, hvis jeg selv tog dem – 

Made by Pernille Hansen. Men det kan jeg ikke finde ud af. 

 

Dette, at det ikke er lykkedes at etablere et funktionelt praksisfællesskab på dette værksted – måske 

især betinget af, at lærerens stærke fokus på at kunne levere tryksager ud af huset til tiden har fået 

overtaget hos ham – manifesterer sig altså måske i ’tilbagefald’ blandt de unge til tidligere tillærte 

skoleelev-attituder?  

Kravet om, at indtægter fra værkstederne skal bidrage til at få budgetterne til at balancere, er altså 

måske på dette værksted blevet et tveægget sværd? 

Men samtidig har kontrasten til mine iagttagelser på de øvrige værksteder måske netop medvirket til 

at synliggøre de positive indvirkninger på de unges identitetsopfattelse og deres rettethed mod at 

lære nyt, når de oplever, at de deltager i velfungerende, funktionelle praksisfællesskaber.  
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Sammenfattende om de unge og praksisfællesskaberne – og diskussion 
De unge på produktionsskolen giver næsten alle udtryk for, at de trives godt med at deltage i 

meningsfulde praksisfællesskaber og med at deltage i produktionen af umiddelbart brugbare 

produkter på værkstederne – og med at være en del af hele skolens sociale fællesskab.  

Og mine observationer understøtter også klart de unges udsagn om, at deres deltagelse motiverer 

dem til at lære noget. 

Så de gode relationer og den meningsfulde praksis er altså vigtig for dem. 

Tilsvarende passer det også de unge godt at lære på andre måder, end de var vant til fra grundskolen 

– og at lære af hinanden. 

Så umiddelbart ligner også det meste af det, der foregår på ’min’ produktionsskole en 

succeshistorie, omend den ikke kommer på højde med den lovprisning, som Lave har lavet af 

Kalundborg Produktionsskole. 

 

Når jeg alligevel har forbehold skyldes det især, at jeg stort set ikke så eksempler på den integration 

af teori og praksis, som loven foreskriver, og som Lave mente var så eksemplarisk på ’hendes’ 

produktionsskole. 

For når formålet for de unge med at gå i op til et år på en produktionsskole er både at motivere og 

ruste dem til bagefter at tage en tidssvarende kompetencegivende ungdomsuddannelse, kan man 

spørge, om det er tilstrækkeligt at anprise, at gode relationer og selve deltagelsen i de produktive 

praksisfællesskaber motiverer de unge til at komme i gang (evt. igen) på en ungdomsuddannelse, 

hvor der både er undervisning i teori og praksis. 

For uanset at loven direkte forlanger det, og at den lokale ledelse har det som sin erklærede 

målsætning, at teori skal integreres i undervisningen på produktionsskolen, så er det på samtlige 

værksteder mere undtagelsen end reglen at finde tegn på sammenhæng mellem de unges praktiske 

læring og deres eventuelle teoretisk læring.  

Ovenikøbet er det kun et fåtal af skolens elever, der finder op til dansk- og matematikværkstedet, 

hvor der da heller ikke er mange spor af sammenhæng mellem de boglige aktiviteter der og 

aktiviteterne på de manuelle værksteder. 

Det synes dog på ingen måde at bekymre de unge selv, for spørger man dem, er de alle godt klar 

over, at hovedmålet med deres ophold på produktionsskolen er, at de skal finde ud af, hvilken 



Folkeskolen.dk  oktober 2016 
 

63 
 

uddannelse, de skal begynde på bagefter – selvom flere af dem klager over, at de ikke har fået 

snakket ret meget med vejlederen bortset fra den samtale, de havde med ham, før de begyndte. 

Men ét er som sagt at påbegynde en ungdomsuddannelse, noget andet er at blive i stand til at 

fuldføre den. Det er vigtigt for alle unge, men måske særlig vigtigt for produktionsskoleelever, der 

bestemt ikke brug har for flere skolenederlag. 

Der kan måske derfor være gode grunde til for ledere og lærere at følge deres berettigede 

begejstring over produktionsskolens notorisk positive bidrag til de unges ’recovery’, via deres 

deltagelse i meningsfulde praksisfællesskaber, op med refleksioner over, hvad der skal 

komplementeres med, når formålet er, at de unge ikke bare bliver motiverede til at påbegynde, men 

også bliver bedst muligt klædt på til at gennemføre en ungdomsuddannelse.  

 

MYNDIGHEDEN, LEDERNE OG PRAKSISFÆLLESSKABERNE 

Som myndighedsrepræsentant har jeg igen valgt Undervisningsministeriets fagkonsulent.  

Og lederne er denne gang både Klangbogårds forstander og souschef. 

Fagkonsulenten  
Fagkonsulenten for produktionsskoler i Undervisningsministeriet lægger også afgørende vægt på, at 

de unge på produktionsskoler forberedes på, at de skal videre på en ungdomsuddannelse. Han 

udtrykker det på denne måde i forordet til en forskningsrapport om produktionsskoler: 

- For at opfylde regeringens mål om, at 95 procent af en ungdomsårgang i 2015 skal 

gennemføre en ungdomsuddannelse … herunder også de bogligt svage … spiller 

produktionsskolerne en vigtig rolle med hensyn til at gribe fat i og berede de unge til at 

påbegynde – eller vende tilbage til en afbrudt – erhvervsuddannelse. 

    (Stig Nielsen i Kirkegaard og Nielsen 2008, s. 3). 

Men selvom han i samme forord skriver, at produktionsskoler med succes anvender 

oplæringsprincipper, som kendetegner læring på arbejdspladser, så anvender han på intet tidspunkt i 

sin samtale med mig eksplicit Lave og Wengeres begreber situeret læring eller deltagelse i 

praksisfællesskaber. Dog kan det alligevel godt være den begrebsverden han har i tankerne, når han 

udpeger relationerne – den tætte kontakt med autentiske voksne – til at være det positive særkende 

for produktionsskoler.  
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Og så måske alligevel ikke. For han nævner heller ikke på noget tidpunkt samspillet med de andre 

unge i værkstedsfællesskaberne som særskilt betydningsfuldt. 

Han tager heller ikke, som Lave Og Wenger jo faktisk gør, afstand fra ’egentlig’ undervisning. 

Tvært imod. For han nævner igen og igen relationerne til de voksne som nøglen til at give de unge 

mod på at gå videre med kompetencegivende ungdomsundervisning. Ligesom han også gang på 

gang understreger, at pædagogikken på produktionsskoler hele tiden skal veje tungere end 

produktionen.  

Arten af pædagogikken definerer han til gengæld ikke direkte. Han peger i stedet på kontrasterne til 

det, der sker i andre skoleformer: 

- ”Folkeskolen er for meget røv til bænk. Og de tekniske skoler er for meget fag med for lidt 

personlig kontakt til de unge”. 

Hvad formålet med de unges ophold på produktionsskolerne for ham at se er, formulerer han til 

gengæld ikke indirekte. 

- ”Det gælder om at få eleverne i ’fælden’. Det gælder om at få dem til at blive interesseret i 

overhovedet at modtage undervisning. Også almen undervisning. Helst som en integreret 

del af den faglige undervisning. For de unge vil alle sammen godt ha’ en uddannelse. Og de 

ved også godt, at de ellers som ufaglærte vil komme til at sidde yderst". 

Formålet er altså for ham at se at få de unge til at deltage i ’egentlig’ undervisning. Og som et 

afgørende pædagogisk middel peger han gentagne gange på synliggørelse af de unges fremskridt 

via kompetencetavler. 

Selvom han altså ser integrering af almen undervisning i den faglige undervisning som det ideelle, 

kan han alligevel godt forstå, når nogle produktionsskoler i stedet har valgt at lave tilbud om 

separate studiecentre med dansk og matematik.  

- Ingen unge kan i vore dage klare sig godt uden også at have nået et acceptabelt niveau i 

disse fag.   

- [Men] kernen i produktionsskolelærernes kompetence er deres håndværksfag. 

Så på den ene side fremhæver fagkonsulenten det gode ved oplæringsprincipper, der kendetegner 

læring på arbejdspladser og herunder især relationerne til, hvad han kalder autentiske voksne. På 

den anden udtrykker han altså sin forståelse for, at lærere, hvis kernekompetence er deres 
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håndværksmæssige faglighed, kan have svært ved at integrere traditionelle skolefag som dansk og 

matematik.  

Sammenfattende om fagkonsulenten og praksisfællesskaberne 

Ministeriets fagkonsulent ser ikke deltagelsen i praksisfællesskaber, som det, der gør det i sig selv, 

selvom det afgørende for ham netop er relationen til dem, han betegner som autentiske voksne. For 

selvom disse voksne i hans optik er at ligne med mestre i et mester-lærlingeforhold, så ser han dem 

bestemt også som undervisere, der skal have undervisningens mål, metoder og midler for øje. 

Som det absolut vigtigste mål med de unges ophold på produktionsskoler udpeger han det 

overhovedet at få dem til at ville gå i gang med uddannelse igen. At ”få dem i fælden”, som han 

kalder det.  

At det også er egentlig undervisning, der for ham at se foregår på produktionsskoler, understreger 

han ved gang på gang at fremhæve, at synliggørelse af de kompetencer, som de unge tilegner sig fra 

undervisningen, er afgørende vigtig for deres udbytte.  

Så også på det punkt står hans synspunkter i modsætning til Lave og Wengers, fordi de netop 

lægger vægt på, at evaluering og synliggørelse af kompetenceudvikling hverken er karakteristisk 

eller nødvendigt for lærlinge-mesterforhold. Tvært imod understreger de, at ’rigtig’ undervisning 

med sine pædagogiserede evalueringsformer er medvirkende til at objektgøre de unge. (Lave og 

Wenger s. 95 og 94). 

Og selvom undervisningen på produktionsskolen både ifølge loven og fagkonsulentens egen 

udlægning af den skal bestå af såvel teori som praksis – og teorien så vidt muligt integreres i 

undervisningen – udtrykker han forståelse for, at det ikke altid sker, fordi de håndværksuddannede 

lærere ikke har deres spidskompetence i at undervise i dansk og matematik. Dermed tilkendegiver 

han nok, at han opfatter praksislæringen som det vigtigste – og måske også at han ikke skelner – 

eller i hvert fald ikke skelner skarpt – mellem teoretisk og fagopdelt boglig undervisning. 

  ----------------------------------------------  

Produktionsskolens leder  

Produktionsskolens leder, TN, lægger sin hovedvægt på, at de unge på produktionsskoler lærer på 

en anden måde, som han kalder værkstedsbaseret. Og også han anser de unges relationer til deres 

værkstedslærere for noget af det vigtigste:  
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- Der er færre elever her end i klasserne i folkeskolen. Vi er normeret til tolv pr. værksted. Så 

eleverne har ikke, siden de gik i vuggestuen, været så tæt på en voksen. Arbejde med 

mennesker handler i 90% om nærvær.  

Men dette nærvær opstår i hans optik ikke af sig selv, blot fordi der er færre elever: 

- […] Og det er vi særlig opmærksomme på, når folkeskolelærere søger arbejde hos os. For 

mange af dem ligner noget, som de unge netop er flygtet fra. … For hvad enten de er 

dygtige eller ikke dygtige lærere, så er der her nogle metoder og måder at se på det på, som 

er anderledes. ... Og det, at du er håndværker, giver noget meget forskelligt fra en 

folkeskolelærer, der måske er dygtig til at være selvbygger. Det giver en helt anden 

approach til et fag. Og vi retter os jo også mod erhvervsuddannelserne. 

Forstanderen lægger altså som ministeriets fagkonsulent vægt på at fremhæve relationerne til de 

voksne og vægt på, at undervisningen på produktionsskolen som udgangspunkt er afgørende 

forskellig fra undervisningen i folkeskolen. Og samtidig med, at han fremhæver at tætheden til 

lærerne er af stor betydning, understreger han, at lærernes fortid som faglærte håndværkere giver en 

”helt anden approach til et fag”.  

Men han understreger også, at undervisningen på produktionsskolen adskiller sig fra 

undervisningen på fagskoler som handelsskoler og tekniske skoler. 

- De uddannelser er vi også forskellige fra. TEC er således et rent fagfagligt univers med 

merit hele vejen igennem for faglige ting. Her på produktionsskolen sigter vi især på 

afklaring – og på udvikling af de unges sociale og personlige kompetencer.  

Han taler altså ikke så meget om de unges læring gennem deltagelse i praksisfællesskaberne, men 

mest om deres læring via undervisning fra kompetente lærere – og om at hovedformålet for de unge 

er afklaring af, hvilken uddannelse, de skal gå videre med.  

Og han er da derfor også meget optaget af at leve op til sin rolle som pædagogisk leder på stedet.  

- Jeg prøver at være meget tydelig med det pædagogiske. Men jeg deler mit hoved op i 

pædagogik og økonomi, (…) jeg er bestemt heller ikke tilfreds med at få et eftermæle som en 

visionær pædagogisk leder, men en dårlig købmand. De to roller skal gå hånd i hånd.  

Som eksempler på sin tydelighed i det pædagogiske fremhæver TN, at han forlanger, at lærerne 

bruger kompetencetavlerne med de forskellige farverne, og at han opfordrer eleverne til at hjælpe 

og undervise hinanden. 
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- Og eleverne kan godt li’ det med at undervise hinanden. Vi har eksempelvis lige 

afrapporteret vores deltagelse i det internationale Peer Learning Project i EU-regi. Og du 

sku’ se, hvor stolte de elever, der var med i Italien, var, da de fortalte om det. 

TN betragter altså også helt klart også aktiviteterne på produktionsskolen som undervisning. Men til 

forskel fra fagkonsulenten peger han også på de unges ’sidemandsundervisning’ som afgørende. 

Når talen falder på, at de unge endvidere har brug for traditionelle skolefærdigheder, ser NT gerne, 

at fag som dansk og matematik indgår i værkstedsaktiviteterne, men han mener samtidig, at 

yderligere tiltag er nødvendige. 

- Og så supplerer vi med traditionel tavleundervisning. Boglig undervisning og den slags, 

fordi så mange af vores elever er ramponerede. 

  

Sammenfattende om lederen og praksisfællesskaberne 

Selvom TN lægger ud med at fremhæve, at det vigtigste ved skolens aktiviteter er, at de er 

”værkstedsbaserede”, peger heller ikke han, som Lave og Wenger ellers gør det, på de unges 

deltagelse i praksisfællesskabet som vejen i sig selv til ændring af deres identitet og motivation. 

Han peger heller ikke særskilt på læring og identitetsændringer via praksisfælleskabets ’naturlige’ 

sidemandsoplæring. 

Han taler tværtimod igen og igen om, at lærerne underviser og om, at de unge bliver instrueret i at 

undervise hinanden.  

Så i og med, at skolens forstander heller ikke mener, at deltagelse alene kan bibringe de unge 

tilstrækkelige kompetencer, peger også han eksplicit på forskellige former for bevidst 

pædagogisering og på tilbud om traditionelle kurser i dansk og matematik som nødvendige. 

   

Viceforstanderen  

Viceforstanderen, NS, der også fungerer som skolens vejleder, udpeger også værkstederne med 

deres mesterlære- og learning by doing-præg som det karakteristiske for produktionsskoler. 

- Her er der ro til at finde ud af, hvordan dine hænder er skruet på – og til at finde ud af om 

håndværk er noget for dig.  
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Og vigtigst af alt. Her kan du få små, sikre synlige successer – de fire s’er. De er synlige, 

fordi de andre konkret kan se det, du laver. Og anerkendelse hænger sammen med 

synlighed.  

For NS handler det altså også meget om afklaring og opbygning af selvtillid gennem den 

anerkendelse, de kan få gennem de for de andre synlige små sikre successer. 

Samtidig betoner han, at der er langt fra et klasseværelse i en folkeskole til en produktionsskole.  

Og, tilføjer han, der er lige så langt til erhvervsskolerne, fordi de både er for store og for 

skoleagtige. Bl.a. fordi de har lektionsopdelt undervisning i klasseværelser. 

- Jeg synes ikke at de fleste erhvervsskoler er lige så rummelige, som vi er her. Og det er også 

et spørgsmål om, om de kan blive det. Det er jo nogle ordentlige mastodonter. Så det er et 

spørgsmål, om de kan skabe det samme intime miljø og den samme tryghed, som vi kan her. 

Jo, måske i nogle af de enkelte enklaver – i de enkelte klasser. 

Og så er der selvfølgelig selve undervisningsformen. Og så er vi tilbage i skolen igen, hvor lærerne 

har timer.  

Viceforstanderen fremhæver altså som forstanderen de værkstedsbaserede undervisningsformer og 

de nære relationer som afgørende – og lægger som sine to ’overordnede’ vægt bag sine ord ved at 

understrege afstanden til de ’andres’ skoleform. Men i samme åndedrag forklarer han, at han 

omvendt ikke ser klasseundervisningen på fagskolerne som det store problem, når eleverne blot via 

deres ophold på produktionsskolen er blevet parate til at deltage i den – fordi de er blevet klar over, 

hvad de vil.  

For det er jo sådan, at hvis du ved, hvad du skal, og hvorfor og hvordan du skal nå det – og 

du vil det – så er du jo også interesseret i at få det. Så indordner de sig ganske fint. Men så 

mangler der måske alligevel den sidste del. Det med støtten og det sociale.  

NS ser altså afklaring og målrettethed som nødvendige, men ikke tilstrækkelige betingelser i og 

med, at han også peger på, at de (nok) vil komme til at savne (pædagogiseret) støtte. 

Og afklarede og parate, tilføjer NS, kan de blive ved at komme i gang med et stykke arbejde og ad 

den vej finde ud af, hvad det egentlig er, de kan. Ved at komme i gang, opdager de, at de har nogle 

kompetencer, som de ikke vidste, at de havde. Eller de opdager, hvad de ikke har lært, men kan 

lære. 
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Og så er der jo det fælles tredje – det at jeg ved noget som lærer. Du ved noget som elev. Og 

sammen skaber vi noget. Produktet. Det fælles tredje. Og hvis man kan få fokus over på det 

produkt, de skal skabe, så fjerner man jo lyset både fra eleven og læreren.  

[…] Lærerne skal være menneskelige og møde de unge. Men de skal også være 

rollemodeller og stille krav som i mesterlæren. Der er jo også nogle ting, man skal.  

Produktionen har jo også nogle krav. En deadline fx   

 

Med disse udtalelser, peger viceforstanderen altså mere direkte end sine ’foresatte’ på fordelene for 

elevernes identitetsdannelse ved at deltage i produktion i et praksisfællesskab i Lave og Wengers 

forstand. Men han udpeger alligevel underviserrollen og pædagogisering som det afgørende: 

 

For der skal jo være nogle krav. Hvis der ikke er nogen til at presse dig frem til det, du siger 

du gerne vil, så når du det jo aldrig. Og det er jo lærerne, der ved hvordan. For de har jo 

prøvet det før. … Der skal jo være en at støtte sig op til. Og så er vi igen ovre i de små 

synlige, sikre successer og i kompetencetavlerne. Du starter med noget, du allerede kan. For 

tavlerne er bygget op sådan, at de hurtigt viser, hvad du kan. 

 

Du kan fx allerede flytte en brik, der viser, at du mestrer noget på strikkemaskinen inde hos 

Karen den første dag. Og du kan også allerede første dag gå hjem med en buket blomster, 

som du har bundet inde hos Anne.  

Når første dag er en god dag, så har du banet meget af vejen. (…) Gud, jeg kan noget!  

Det er jo på den måde, man baner vejen. For mange af eleverne har jo siddet dernede 

bagerst og troet, at de ikke kan noget overhovedet.  

Det handler hele tiden om anerkendelse og synliggørelse af kompetencer. Rummelighed, 

anerkendelse og synliggørelse. 20 

 

                                                             
20 Basil Bernstein fremhæver i sine analyser i høj grad også – og mere detaljeret – betydningen af at se og anerkende det, eleven har 

med sig fra sit tidligere liv. Herom senere. 
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Tilsvarende ser NS snarere lærlinge- og elevrollen som en og samme end adskilt i to, når han 

uddyber sine tanker om produktion, mesterlære og sidemandsoplæring og sidemandsundervisning: 

Ja, sidemandsoplæring ligger i luften på den måde, vi arbejder på. Men vi kan også godt 

finde på at sige til en elev, at han kan lære mere ved at få noget mere ansvar. Ved at lære 

nogle andre det, han kan. Men man skal jo sætte eleverne op til det, og vi er jo også med i 

det her EU-projekt med Ung til Ung-læring. (…) Og det indgår også i kompetencekravene 

på tavlerne. (…) Det er med i deres udvikling.  

Igen peger NS altså på, at den voksne ikke bare er rollemodel som en mester eller en svend. Nej, 

læreren skal tage sin underviserrolle på sig. Og iflg. NS opfatter de i ledelsen på produktionsskolen 

netop ikke ’bare’ deres relationer på produktionsskolen som mester-lærlingerelationer, men i høj 

grad også som pædagogiske relationer – som de da også har reflekteret ganske meget over. 

- Men det er jo på nogle praktiske måder. Det er ikke på noget universitetsplan.EU-projektet 

om, hvordan man kan starte sin egen forretning, det er jo som taget ud af 

produktionsskoletanken. Hvis jeg nu producerer et eller andet, hvad kan det så, og hvad er 

det så for kompetencer, man skal ha’ for at sælge det videre? (…) Det handler om 

kompetencer. Og det lægger op til en undren og en refleksion. (…) Det er ren 

produktionsskole. 

Endnu engang italesætter NS altså, det de planlægger på produktionsskolen, som et mix mellem 

tilrettelæggelse af de unges praktiske deltagelse i produktion og tilrettelæggelse af deres 

pædagogiserede refleksion og læring.  

Afslutningsvis fremhæver NS endnu en gang, at det er på det personlige og sociale, at 

produktionsskolen rykker mest, for som han udtrykker det, når det er på plads, så kan lærerne lære 

dem en hel masse. Omvendt, vil han ikke undvære produktionen.  

For det er med til at give de unge sejrene – med til at vise dem, at de dur til noget. Og det er 

jo styrken her. Har vi for lidt produktion, så dur det ikke. Og har vi for meget, så dur det 

heller ikke. Og det er den balancegang læreren står i hver dag. 
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Sammenfattende om viceforstanderen og praksisfællesskaberne 

Souschefen, der som sagt også er produktionsskolens vejleder, ser altså mange styrker i de unges 

deltagelse i produktionsskolens mesterlæreagtige praksisfællesskaber, men lægger samtidig stor 

vægt på at fremhæve betydningen af, at ledelsens pædagogiske refleksioner også udmønter sig på 

andre måder end gennem iscenesættelse af praksisfællesskaberne. Og som det afgørende symbol 

herpå fremhæver også han, at de i ledelsen har udstedt direktivet om, at lærerne skal synliggøre den 

enkelte elevs kompetencefremskridt på de åbne tavler. 

Så selvom souschefen lægger en vis distance til de undervisningsformer, som de unge har kendt, og 

som de kommer til at møde igen, så tager han ikke som Lave og Wenger afstand fra undervisning 

som sådan. Men undervisningen skal tage udgangspunkt i det værkstedsbaserede og støttes af 

bevidste lærere – og have det primære mål at hjælpe de unge med at blive afklarede i forhold til, 

hvilken ungdomsuddannelse de vil påbegynde.   

  ----------------------------------------  

Sammenfattende om fagkonsulentens og ledernes syn på praksisfællesskaber – og 
diskussion 

Taget under et ser alle tre altså klare fordele i de unges deltagelse i produktionsrettede 

praksisfællesskaber. Alle tre giver de da også eksplicit udtryk for, at de opfatter deltagelse i 

praksisfællesskaber som værdifuldt for de unges identitets- og motivationsudvikling, som kan være 

med til at bane vejen for deres videre færd på ungdomsuddannelserne.  

Til gengæld er det også fælles for dem, at de ikke ser deltagelsen i sig selv som tilstrækkelig. De 

peger derfor samtidig på bevidste undervisertiltag som nødvendige – desuagtet, at de gang på gang 

undervejs i samtalerne siger, at man på produktionsskoler ikke har ’egentlig’ undervisning, og at 

lærernes hovedrolle på produktionsskoler er håndværker-/mesterrollen. 

Alle tre har da også reflekteret over betydningen af gode relationer til og støtte og pres fra 

’autentiske voksne’ – og betydningen af at hjælpe de unge med at blive afklarede i forhold til 

hvilken ungdomsuddannelse, de vil begynde på. 

Men modsat deres eksplicit formulerede ledelseskrav om, at undervisningens ’output’ skal 

synliggøres på de omtalte kompetencetavler, så har hverken ministeriets repræsentant eller de lokale 
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ledere stillet konkrete krav om, hvilket omfang eller hvilken form teori-inputtet til undervisningen 

skal have. 

I det næste afsnit vil jeg se på, hvordan lærerne på stedet forholder sig til de unges deltagelse i 

praksisfællesskaber – og i hvilket omfang ledelsens mål og tanker kan aflæses i lærernes praksis og 

tænkning. Og se på hvilke tanker lærerne selv gør sig om forholdet mellem teori og praksis. 

 

LÆRERNE OG PRAKSISFÆLLESSKABERNE 

Lærerne på Klangbogård giver også alle udtryk for, at de ser store værdier i værkstedsformen, og at 

de godt kan lide at opfatte sig selv som ’mestre’ eller ’mestersvende’ på deres værksteder. Men af 

mine observationer og interviews fremgår det omvendt, at de rent faktisk nok i højere grad agerer 

og tænker som lærere.
21

 Den profession, de ellers gør meget for at lægge afstand til. 

 

For en umiddelbar betragtning fremtræder lærlinge-mester-forholdet tydeligst på metalværkstedet, 

hvor alle ’lærlingene’ bærer kedeldragter. Men også i køkkenet er de unges ’uniform’ med til at 

understrege praksisfællesskabet. Mindst tydelig er denne særlige kontekst og lærerne som synlig 

mester- rollemodel på Pædagog- og It-værkstedet, hvor de unge har deres eget hverdagstøj på. Men 

måske afspejler det blot verden udenfor? For ude i ’virkeligheden’ er rolle- og statusforholdene i 

disse professioner nok også her mere utydelige.  

Jeg har valgt først at se nøjere på den lærer på Klangbogård, der har været der længst og derefter på 

den lærer, der har været der i kortest tid. Det har jeg gjort, fordi jeg har fundet, at deres måder at 

agere og tænke på en måde er yderpunkter, men alligevel repræsentative for værkstedslærerne på 

skolen. 

 

Læreren på designværkstedet  
Lederen af designværkstedet, Karen, er ikke i tvivl om værdien af, at de unge – og hun selv – 

deltager i produktion af noget virkeligt. 

- For mig er det ikke nok, at vi laver sådan nogle fritidshjemslignende ting som kravlenisser 

til jul. Vi vokser, når vi designer og laver nogle ting, der har rigtig værdi – og som kan 

sælges. Som ude i erhvervslivet. Og sådan er det også for de unge. Du skal se dem, når de 

har solgt noget! 

Og i forlængelse af det synspunkt sætter hun ord på, at hun ikke opfatter sig selv som en traditionel 

lærer. 

- Jeg ser mig ikke som en lærer. Jeg ser mig som en mester og en voksen person, der er med 

til at klargøre dem til arbejdsmarkedet (…) De skal mærke, at det lønner sig at gøre et 

stykke arbejde. 

                                                             
21 Se bilag 1 og 2 
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Hun lægger også vægt på, at hendes elever lærer på en anden måde end i den almindelige skole.  

- Det er simpelthen ved at se. Se og træne. Ved at gøre tingene og træne igen og igen. 

Simpelthen gentagelsen. Det er også sådan, at jeg selv lærer bedst. 

Sidemandsoplæringen betragter hun dels som en vigtig del af de unges identitetsopbygning dels 

som en praktisk nødvendighed. Og hun ser også det at undervise sin sidemand som en vigtig faktor 

i det, der bidrager til den undervisende unges egen læring. 

- Det virker også rigtig godt. Det giver dem en stolthed. Og det der ung til ung er jeg jo også 

nødt til at køre inde i værkstedet. Jeg kan jo ikke undervise tolv elever ordentligt. Og den 

unge får jo også noget kompetence ved at undervise.  

I disse eksempler viser Karen, at hun bestemt ikke alene ser de unge som deltagere i et 

praksisfællesskab i Lave- og Wengerforstand, men i høje grad også ser dem som elever, der 

deltager i et pædagogiseret undervisningsforhold. At det forholder sig sådan, bekræfter hun, når hun 

længere henne i vores samtale gør rede for sit forhold til ledelsens krav om at anvende 

realkompetencetavlerne på alle skolens værksteder. 

- Ja, der må jeg jo indrømme, at dem var jeg meget, meget imod i starten. For de var jo 

synlige. Meget synlige. Men jeg må jo også indrømme, at jeg virkelig har lært at sætte pris 

på dem. De tavler giver så meget tilbage fra de unge, når vi snakker om dem. Jeg spørger fx, 

hvad det er, der gør, at en elev ikke er kommet længere. (…) 

Og vores vigtigste opgave er at se den enkelte unge – og sikre, at de kommer videre. Og jeg mener, 

at vi er helt oppe på 80%. 

Til gengæld giver hun også udtryk for, at hun undervejs gerne havde set, at hun og de andre havde 

haft bedre mulighed for kollegial udveksling af tanker om det pædagogiske, og at hun ind til hun for 

nyligt fik en praktikant fra et håndarbejdsseminarium har følt sig alt for alene.  

- … systematisk sparring, det trænger vi altså til. 

Sammenfatning 
Så selvom Karen indleder med at pege på, at det vigtigste for hende at se er, at de unge deltager i et 

’rigtigt’ produktionsfællesskab, så vender hun igen og igen tilbage til, at det, der foregår, i høj grad 

også handler om en pædagogisk tilrettelagt undervisning, hvor hun demonstrerer og opfordrer sine 

elever til se godt efter og undervise hinanden – og træne og træne.  

Hun erklærer da også, at hun nu i sin undervisningspraksis med glæde følger ledelsens anvisninger 

om at synliggøre og evaluere de unges kompetenceudvikling ved hjælp af de omtalte tavler, selvom 

hun som udgangspunkt var negativ. Samtidig påpeger hun behovet for fælles pædagogisk 

refleksion. 

Det er med andre ord ikke nok for Karen at se sig selv som mester i et ikke-pædagogiseret forhold 

til sine ’lærlinge’ i Lave og Wengers forstand. Hun ser tværtimod sig selv som lærer – selvom hun i 

sit interview med mig faktisk starter med at sige det modsatte, at hun mere ser sig selv som en 

mester og en voksen. 
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Læreren, der leder metal- og træværkstedet 

Lederen af metal- og træværkstedet, Jan, lægger ud med at betone, at hans ’håndværkertilgang’ til 

drengene er vigtig for deres succes på produktionsskolen. Det begreb uddyber han på denne måde: 

- … en praktisk – ikke så blød tilgang til tingene, som passer bedre til bulderdrengene, der 

bedre kan li’ at hamre og banke, end at ha’ musik, drama og idræt (…)  

Og samtidig kan værkstedet gi’ dem en masse dansk og regnestykker.  

 

Men selvom han selv oprindeligt er uddannet maskinarbejder, er det ikke mester-svend-

lærlingeforholdet, han henviser til, når han udfolder sit syn på styrkerne ved praksisfællesskabet på 

produktionsskoleværkstedet. Det kan både skyldes, at det pædagogiserede sprog, som han anvender 

i hele interviewet med mig, er indlejret i stedets institutionslogik, og at han selv har efteruddannet 

sig til pædagog.  

Så på trods af, at han er en af dem på produktionsskolen, der oftest taler om, at de på værkstederne 

ikke har egentlig undervisning, taler han igen og igen om lærerens pædagogiske betydning.  

 (…) Omvendt er jeg også godt klar over, at læreren som person er vigtig. Fx fik jeg lært en af mine 

drenge her på skolen at svejse, fordi han troede på mig. Han syntes, at jeg var god til at svejse og 

ville gerne lære det. (…) jeg tror, at nærheden og rummeligheden er det vigtigste.  

 

Havde han set sin verden gennem Lave og Wengers briller, ville han måske mere have fremhævet, 

at han som mester eller svend på et værksted legemliggjorde praksisfællesskabet og sin rolle som 

forbillede – og altså mere have sat fokus på kontekst og roller.  

Med de formuleringer, han vælger, gør han imidlertid i højere grad relationerne til de unge til et 

spørgsmål om personlige og pædagogiske relationer – med gentagne understregninger af 

betydningen af nærhed og rummelighed. 

Og han italesætter også produktionen og sidemandsoplæringen som pædagogiske midler.  

- Men vi skal også huske, ikke at være for rummelige. Vi skal huske, at vi også skal producere 

noget. (…) Vi skal lære eleverne at holde fokus. For eleverne oplever fred, når de kan holde 

fokus. 

- (…) En af de andre er fx skidegod til at skærebrænde, men han synes selv, at han er en af de 

dårligste. Han er pisse bange for at få nederlag. Her er det, at jeg altid bruger ZNU-

metoden. Altså Vigotskys Zone for Næste Udvikling – som jeg skrev stor opgave om på 

seminariet. Det sikrer succesoplevelsen, hvis jeg gør mit arbejde som lærer ordentligt. 

Samtidig ser han også ganske pragmatisk på værkstedsproduktionen og sidemandoplæringen  

- Og så har jeg droslet ambitionsniveauet helt ned og skrottet de fine bestillingsarbejder, for 

dem kunne vi kun leve op til, hvis jeg selv lavede dem, mens drengene så på. Derfor laver vi 

p.t. autobukke, som jeg selv lavede dem, da jeg var i lære.  

(…) Anders er god til at vise andre, hvordan man gør, men han er ikke god til at sætte ord på. Så 

det prøver jeg at lære ham. (…) (…) Så kan du kalde det pædagogik eller nødvendighed. Men jeg er 

nødt til at bruge de gode elever. (…) Nogle af dem synes, at det er godt. Nogle siger fra.  
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På trods af at han forholder sig kritisk, forholder han sig også resigneret til ledelsens krav om at 

skaffe penge til skolen via salg og til dens krav om, at alle lærere skal anvende kompetencetavlerne.  

- For øvrigt begynder der at komme flere krav om, at vi skal tjene penge. Så det vil også 

bestemme opgaverne. For vi skal kunne sælge noget. Men det er også ok (…). Så sådan er 

det. 

- Kompetenceafklaringssamtalerne ud fra tavlerne har jeg bevidst valgt at udsætte. Jeg synes 

det er vigtigere at gi’ eleverne nogle succesoplevelser, og dem får de her på værkstedet. 

Men jeg har planlagt, hvordan jeg vil gøre det.  

-  

Omvendt kunne han godt som ny have brugt mere støtte fra ledelsen. 

- Men det er også sådan, at jeg fra day one har været alene om det. Der burde ha’ været en 

mentorordning. En overdragelse.  

 

Mht. samspillet mellem teori og praksis – og det boglige og ikke-boglig – peger mine observationer 

ikke på mange tilrettelagte eksempler på funktionel integrering mellem de unges praktiske 

aktiviteter på værkstederne og evt. muligheder for bevidst teoretisk læring. Ligeledes fandt jeg 

heller ingen eksempler på, at ’naturligt’ opståede muligheder for at synliggøre sådanne 

sammenhænge blev gjort til genstand for nogen pædagogisk rammesat refleksion. Og det på trods 

af, at Jan netop tidligere havde fremhævet egne erindringer om sådanne fordele for ham selv, da han 

gik i skole.  

Jan fortæller da også, at han alene opfordrer sine elever – og hidtil uden større held – til at gå til 

dansk og matematik på det separate værksted. 

- Men mine elever orker det desværre ikke, selvom jeg har opfordret dem til at gå derop. Jeg 

har kun fået fire af sted – og kun én er blevet der.  

 

Sammenfatning 
Jan, der både er uddannet smed og pædagog, ser primært det, han kalder en håndværkertilgang, som 

en egnet pædagogisk tilgang til ”bulderdrenge”. Og han sondrer ikke mellem, hvad værksteds- 

produktionen, han selv som mester-forbillede og de mere erfarne ’lærlinge’ kan bibringe de nye 

drenge, fordi de deltager i praksisfællesskaber – og hvad han som underviser mere direkte skal 

bibringe dem.  

Selvom han anvender Klangbogårds fælles værksteds-institutionssprog og ser sig selv som de unges 

håndværkerforbillede, ser han i højere grad sig selv som pædagog/lærer. Men samtidig er han 

kritisk over for ledelsen krav om den form for fællespædagogik, som brugen af kompetencetavlerne 

fordrer. Omvendt kritiserer han, at han ikke har fået støtte nok som ny lærer på værkstedet. 

 

Opsamling og diskussion 

Ligesom de unge selv både udviser og udtrykker deres glæde ved at blive optaget i 

praksisfællesskaberne i produktionsskolens værksteder, hvor den successive ’indslusning’ af 

novicer i et produktionsfællesskab, som allerede er etableret, er en afgørende styrke – giver lærerne 

udtryk for, at de ser store fordele ved det praksisnære produktionsfællesskabs kontante målrettethed, 
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og det at mere erfarne elever med stor selvfølelse viser de nye til rette. Og her peger de ikke mindst 

på betydningen for motivationen af det relationelle og den ikke-medierede anerkendelse, som 

værkstedsorganiseringen fremmer. Disse fordele ved produktionsskoleformen understreger de gerne 

ekstra ved, at italesætte produktionsskolers særpræg gennem afstandstagen fra ’almindelig’ 

undervisning.   

Dermed ser altså såvel elever som ledelse og lærere umiddelbare fordele ved de unges deltagelse i 

praksisfællesskaber. 

Men selvom det således ser ud som om, at selve det, at virksomheden på produktionsskoler er 

organiseret som på ’rigtige’ værksteder’ giver nogle umiddelbare gevinster, vil disse skoler måske 

kunne optimere de unges udbytte, hvis deres ledere og lærer – fx ved at inddrage nogle af Lave og 

Wengers analytiske begreber – bliver mere bevidste om, hvad det mere præcist er, disse 

produktionsrettede fællesskaber kan bidrage med. Og hvad de ikke kan – i sig selv.  

For, når både loven, ledelsen og lærerne selv satser på, at et produktionsskoleophold skal medvirke 

til, at de unge afklarer sig og tilegner sig nødvendige kompetencer til at påbegynde – og jo helst 

også gennemføre – en ’rigtig’ ungdomsuddannelse, hvad skal der da yderligere til? 

Vil en større fælles afklaring hos de professionelle af, hvor de ser modsætninger mellem læring 

gennem deltagelse og læring gennem undervisning – og hvor de ser dem som antagonistiske 

modsætninger, og hvor de ser dem som komplementære – kunne gøre gavn? Og vil en sådan fælles 

refleksion kunne bidrage til at skabe større overensstemmelse mellem ledelsens tanker og lærernes 

praksis?  

Og vil det være nok at holde sig til Lave og Wengers begrebsverden?   

For de to forskere er i min optik ikke særlig stringente, når de forsøger, at begrebsætte samspillet 

mellem teori og praksis, og når de nærmest undsiger betydningen af, at de unge ud over at få 

praksiserfaringer også får erfaringer med bevidst at anvende generaliserende teorier – i praksis. 

For måske er der netop tale om en kunstig opdeling, når Lave og Wenger skelner så skarpt mellem 

deltagelse i praksisfællesskaber og deltagelse i ’egentlig’ undervisning?  

Måske kan analyser inspireret af Basil Bernsteins opfattelse af, at al undervisning, og altså også 

undervisning på produktionsskoler, er rekontekstualiseret – og dermed altså er egentlig 

undervisning – bringe os på sporet af valg af indhold og form, der kan blive endnu flere unge til 

gavn. Ikke bare på produktionsskoler, men også på andre uddannelsesinstitutioner, som grundskoler 

og fagskoler?  

I næste kapitel vil jeg derfor se nøjere på, hvad Bernstein kan bibringe analysen af ’min’ 

produktionsskole. 

 

Komplementerende Bernsteinanalyser 

I kapitlet her vil jeg først anvende Bernsteins begreb ydre klassifikation til at tydeliggøre, hvordan 

den ydre magt manifesterer sig i lovgrundlaget for produktionsskoler. Derefter vil jeg se på den 
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indre klassifikation, og herunder hvordan den indre magt på ’min’ produktionsskole forholder sig til 

de ydre krav – og hvad det kan komme til at betyde for de unge, hvis den indre og ydre 

klassificering harmonerer eller ikke harmonerer med hinanden.  

Tilsvarende vil jeg anvende begreberne ydre og indre rammesætning til at tydeliggøre samspillet 

mellem lovens kontrolkrav og den lokale skoleledelses krav – og implementeringen af disse krav, 

som de kommer til udtryk i lærernes praksis. 

 

Derefter vil jeg anvende Bernsteins diskursbegreber, regulativ diskurs, undervisningsdiskurs – samt 

horisontal og vertikal diskurs for ved deres hjælp at prøve at nå dybere ind i problematiseringen af, 

hvad der kræves, for at produktionsskoler bedst muligt bliver i stand til at hjælpe de unge med at 

’bygge bro’ mellem de attituder og forudsætninger, som de har med sig – og de attituder og krav, 

som den undervisning, som de vil møde, når de skal videre på en ’rigtig’ kompetencegivende 

uddannelse, vil stille til dem.  

Bernstein har nemlig som udgangspunkt, at den regulative normgivende diskurs på alle 

uddannelsesinstitutioner anslår den overordnede tone for uddannelsesdiskurserne – og som 

udgangspunkt, at alle unge har brug for vidensformidling fra såvel horisontale, 

dagligdagsorienterede som vertikale, mere videnskabeligt orienterede diskurser.  

 

Ydre klassifikation 
Ser vi historisk på myndighedskravene for organiseringen og udmøntningen af aktiviteterne på 

produktionsskoler, viser det sig, at der på nogle, men bestemt ikke på alle områder, i årenes løb er 

kommet flere reguleringer, mens der på andre områder er lige så stort råderum på skolerne, som 

dengang de startede som beskæftigelsesprojekt for unge arbejdsløse. Eksempelvis er det fortsat helt 

op til skolerne selv, hvordan de vil organisere sig, og hvordan de vil undervise i det daglige. 

Mens målgruppen i 1985 udelukkende var unge arbejdsløse, er den sidenhen blevet udvidet til at 

omfatte alle unge under 25 år. Sideløbende hermed er sigtet ændret fra enten at give de unge bedre 

forudsætninger for at påbegynde en kompetencegivende uddannelse eller at opnå ansættelse på 

arbejdsmarkedet til alene at pege mod ’rigtig’ uddannelse. En af konsekvenserne heraf har været, at 

de generelle krav, der i dag gælder for alle ungdomsuddannelser om at stræbe efter personlig 

udvikling og demokratisk sindelag, nu også er blevet præciseret i lovgrundlaget for 
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produktionsskoler. Derudover er der stillet større krav til omfanget af den teoretiske undervisning 

og til vejledningen af de unge. 
22

 

    

En sådan udefra tydeligt markeret skillelinje mellem, hvad der kan komme på tale eller ej, giver 

Bernstein i sin begrebsverden betegnelsen stærk ydre klassifikation.  

Lovteksten indeholder derfor tre gange stærk klassifikation, når den eksplicit angiver, at al 

undervisning på produktionsskoler skal sigte på at klargøre de unge til at gå videre på ’rigtige’ 

uddannelser og samtidig fastslår, at undervisningen ikke bare skal indeholde praktisk produktion, 

men også teori i et betydeligt omfang, integreret i uddannelsen – og skal indeholde krav om 

vejledning, der skal sigte på at hjælpe de unge med at vælge ’rigtigt’, dvs. vælge at fortsætte i en 

ungdomsuddannelse frem for at vælge efter opholdet at gå ud til et (ufaglært) arbejde.  

 

Omvendt er der tale om svag ydre klassifikation, når loven ikke indeholder krav om, hvilken 

produktion, skolen skal tilbyde – bortset fra, at den ikke må påføre ’det rigtige’ erhvervsliv ublu 

konkurrence.  

Tilsvarende er den teoretiske del af undervisningen svagt klassificeret, da der heller ikke er 

forskrifter for, hvad indholdet af den teoretiske undervisning skal være.  

De stærkt klassificerede dele af lovbestemmelserne angiver altså, at det kun er aktiviteter, der retter 

sig mod ’rigtige’ uddannelser, der jo alle indeholder teori, der kan komme på tale som det ’rigtige’. 

I modsætning hertil angiver de svagt klassificerede afsnit, at skolerne selv må afgøre, hvad der kan 

komme på tale, når det gælder udvælgelsen af konkret indhold i såvel de praktiske som teoretiske 

dele af undervisningen. 

 

                                                             
22      Ordlyden i den p.t. gældende lov er som følger:  

-       Tilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en 

erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. 

-       Den teoretiske undervisning skal være af betydeligt omfang og i størst muligt omfang integreres med det praktiske arbejde.  

-       I tilbuddet skal indgå uddannelses- og erhvervsvejledning. 
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Indre klassifikation 

Men når vi derefter ser på skolens egen skillelinje mellem praktisk og teoretisk undervisning, den 

indre klassifikation, træder det paradoks frem, at både ledere og lærere trækker en klar grænse 

mellem det, de betegner som ’egentlig’ undervisning – hvorved de vist nok især mener 

stillesiddende boglig/teoretisk klasseundervisning, og som de tager afstand fra – og den i deres øjne 

rigtigere undervisning, den praktiske, teorifri værkstedsundervisning, som de går ind for. 

Produktionsskolens stærke indre klassifikation på området teori og praksis, der jo angiver, hvad der 

på stedet kan komme på tale, modvirker altså faktisk det, lovens stærke ydre klassifikation sigter på 

at fremme. 

Og, at det er den indre klassifikation, der slår kraftigst igennem på skolen, kunne jeg både 

konstatere i den konkrete organisering på værkstederne og observere i den daglige undervisning. 

Jeg observerede således igennem mine tre måneder på stedet kun meget få eksempler på 

teoriundervisning, der var integreret i den praktiske undervisning. Teoriundervisningen var altså, 

hvis jeg har set rigtigt, i den periode mere udgrænset end integreret. I hvert fald så jeg ingen 

eksempler på, at teoriundervisningen var integreret ”i et væsentligt omfang”.  

Og antallet af unge, der tog imod tilbuddet om at deltage i den særskilte dansk- og 

matematikundervisning, var, som jeg tidligere har beskrevet, også yderst beskedent. 

Og, at der næppe er tale om, at teoriundervisningen er undsluppet min opmærksomhed, tydede de 

ansattes italesættelser også på: 

 

Eleverne her har en anden måde at lære på. Den værkstedsbaserede. (…) Vores lærere bringer deres 

(håndværks-) fagfaglige faglighed med ind (…) og eleverne lærer også af hinanden. (…) Og så supplerer 

vi med traditionel tavleundervisning. (Min udhævning).         (Lederen TN). 

 

- Vores elever lærer simpelthen bedst ved at se. Se og træne. Ved at gøre tingene og træne igen og igen. 

Simpelthen gentagelsen. Det er også sådan, at jeg selv lærer bedst.                 (Læreren Karen). 

 

Derudover viser eksemplerne, at hverken leder eller lærer skelner mellem, hvad de forstår ved 

begrebet teoretisk, og hvad de forstår ved begrebet undervisningsform. 

I relationerne mellem elever og lærere, observerede jeg også stærk indre klassifikation. For på de 

fleste værksteder var der en tydelige statusskillelinje mellem lærer og elev. Det var læreren, der 
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(som mester) bestemte arbejdsopgaver og metoder. Der var ikke megen ’palaver’ om stofvalg og 

metoder. Og det, de unge lavede, skulle kunne bruges og sælges.  

De unge fik at vide, hvad de skulle arbejde med – og hvorfor. 

Undtagelsen fandt jeg som tidligere nævnt på It- og Kommunikationsværkstedet, hvor der var en 

del diskussioner om, hvad der skulle arbejdes med. De mere uklare statusrelationer mellem lærere 

og elever kunne på dette værksted ikke bare observeres i omgangsformerne mellem lærere og 

elever, men også i tonen og omgangsformerne eleverne imellem. Tre dage om ugen var der som 

omtalt både en mandlig og en kvindelig lære på værkstedet, og de to andre dage var det kun den 

mandlige der var der, fordi den kvindelige lærer underviste på læse- og matematikværkstedet. 

Virkningen af den manglende kontinuitet og den manglende håndværkertydelighed, som jeg 

observerede hos begge lærere, registrerede jeg ikke bare, fordi der var mere sludder og pjat blandt 

de unge, end jeg så på de andre værksteder, men også fordi der var en del regulær sladder.  

 

Relationerne mellem lærere og elever kan altså på de fleste værksteder begrebsliggøres som stærk 

indre klassifikation, der giver sig udtryk i de klare skillelinjer mellem, hvilken attitude der er ok, og 

hvilke der ikke er det over for lærerne. Og den synsvinkel understøtter den tolkning, at netop på en 

produktionsskole medvirker lærernes håndværksmæssige kunnen til at indgive eleverne ekstra 

respekt. 

 

Men jeg kunne også have begrebsliggjort forholdet mellem lærere og elever som stærk indre 

rammesætning, for Bernstein anvender jo rammesætning som begreb til at analysere institutioners 

pædagogiske egenkontrol. Havde jeg gjort det, var min tolkning nok snarere gået i retning af, at 

(for) usynlige klasseledelse var hovedårsagen til, at relationerne på Kommunikations- og It-

værkstedet dette værksted skilte sig ud. 

Men måske var det i virkeligheden et både og?  

For, at både klassifikations- og rammesætningsbegrebet altid er i spil på en gang, understreger 

Bernstein selv ved at pege på sammenhængen mellem disse begreber og samtidig pege på, at vejen 

til at får øje på klassificeringen ofte går gennem studier af den umiddelbart mere synlige 

rammesætning. (Chouliaraki og Bayer 2001, s. XX).     
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Svag og stærk rammesætning  

Når jeg derefter ser efter (flere) eksempler på rammesætning og især efter tegn på forholdet mellem 

den ydre og den indre rammesætning, forstærkes min opfattelse af, at der også på kontrolområdet er 

modsætninger mellem lovens forlangender og skolens pædagogiske implementering af disse. 

For myndighedernes anvisning af, at den teoretiske undervisning skal integreres i de praktiske 

aktiviteter og være af et betydeligt omfang, kan nemlig (heller) ikke bare ses som udtryk for stærk 

ydre klassifikation – at det er det, og kun det, der kan komme på tale – men kan og skal også ses 

som et direkte krav, hvis opfyldelse kan og skal kontrolleres.  

Og kategoriserer jeg det som et kontrolkrav skal det også begrebsliggøres som stærk ydre 

rammesætning.  

Produktionsskolens indre rammesætning af forholdet mellem praksis og teori må til gengæld 

begrebssættes som svag, da jeg hverken så eksempler på eksplicitte krav på området fra ledelsen 

eller fandt konkrete eksempler på, at lærerne i deres praksis implementerede sådanne krav om 

integration af teori i de aktiviteter, som de rammesatte ude på værkstederne.   

Er mine observationer dækkende, lever produktionsskolen faktisk ikke op til lovens intentioner. Og 

med sin svage rammesætning af integrationen af teoriundervisningen i den praktiske undervisning 

medvirker skolen måske endda ligefrem til at forstærke den identitetsopfattelse, som mange af de 

unge på produktionsskoler har i forvejen af, at de er sådan nogle unge, for hvem teori ikke er 

betydningsfuld – og/eller for vanskelig at tilegne sig? 

 

På andre områder er der til gengæld god samklang mellem den ydre og indre rammesætning.  

Således er bestemmelserne om, at eleverne skal have løn for at gå på skolen, og at de skal trækkes i 

løn ved for sent fremmøde og udeblivelse, både stærkt ydre og indre rammesat.  

Virkningen kan da også tydeligt aflæses.  

De unge møder hver dag, og de kommer til tiden. Og mødedisciplin italesættes ofte med henvisning 

til forholdene på ’rigtige’ arbejdspladser og understøttes af en konsekvent opfølgning: Registrerer 

lærerne udeblivelser, indberetter de det til (lønnings-)kontoret, og de unge trækkes i løn ugen efter. 

 

Tilsvarende er der på et andet område, der ligeledes er udset til at regulere de unges adfærd, også 

tale om stærk rammesætning. For skolen har en helt tydelig antimobnings-politik. Viser der sig 
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tilløb til mobning, påtales det straks. Og adfærden bliver straks ændret. Måske også fordi det er 

almindelig kendt på skolen, at en elev engang ér blevet bortvist.  

Taler man med de unge om det, giver de da også både udtryk for, at de er sig skolens mobbepolitik 

helt bevidst – og udtryk for, at de er helt tilfredse med, at de på den her skole aldrig oplever 

mobning. Nogle af dem tilføjer ovenikøbet, at det er første gang i deres skoletid, at det er tilfældet. 

 

Den ydre kontrol med synliggørelsen og registreringen af de unges kompetenceudvikling var også 

stærkt rammesat. Tavlerne med de røde, gule og grønne brikker stod fremme på værkstederne og 

blev brugt regelmæssigt i dialogerne mellem lærere og elever.  

Kravet på udefra på dette område, den ydre rammesætning, er endda blevet så stærkt, at der er 

udsendt et cirkulære om, at de unge på produktionsskoler har krav på at få en udskrift af deres 

kompetencer med sig som en slags afgangsbevis.  

Men selvom Klangbogårds ledelse for længst havde fulgt op med en tilsvarende stærk indre 

rammesætning via klare dessiner om, at tavlerne skulle bruges på alle værksteder, var der alligevel 

store forskelle at finde i lærernes praksis på de forskellige værksteder, hvilket måske kan tolkes som 

en form for modstand fra nogle af lærernes side mod sådanne kontrolformer – eller i hvert fald som 

nedprioritering af at bruge den type undervisningsevaluering i stedet for at fastholde fokus på det 

for dem at se væsentligere output fra værkstedsaktiviteterne: de brug- og salgbare produkter. 

 

Sammenfattende om klassifikation og rammesætning 

Ser vi samlet på den måde, som klassifikationen og rammesætningen spiller sammen på – som 

Bernstein betegner kodemodaliteten, og som han udpeger som afgørende for den lokale 

kommunikation, kan vi konstatere, at de fleste af eleverne på de fleste af værkstederne trives ved og 

profiterer af at være på værksteder, hvor lærerne har klar autoritet, fordi de er tydelige 

håndværkerforbilleder. 

Vi kan også konstatere, at stort set alle elever fuldt ud accepterer, at et hovedformål med deres 

ophold er at afklare sig og forberede sig på at gå videre på en ungdomsuddannelse – og konstatere, 

at de trives ved, at rammesætningen på områder som fremmøde og antimobning er så tydelig, som 

den er. 

Men vi kan også tydeligt få øje på, at selvom produktionsskoler på centrale områder er underlagt 

håndfast formulerede magt- og kontrolkrav – stærk klassifikation og stærk rammesætning – så har 
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eller tager såvel ledere som lærere på Klangbogård Produktionsskole sig frihed til at lave deres egne 

indre klassificeringer og rammesætninger, der ikke bare kan være svagere, men også direkte 

modsatrettede de ydre. 

Set vi på, hvor tydeligt lovteksten dekreterer, at integration af teori skal finde sted i et væsentligt 

omfang i den praktiske undervisning, og vi kan se, at den stærke ydre klassificering og 

rammesætning alligevel ikke ser ud til at slå igennem indenfor – og kobler vi denne indsigt med 

Bernsteins påpegning, at synlig henholdsvis usynlig pædagogik virker forskelligt på forskellige 

elever – er der grund til at lede efter svar på, hvad disse modsætninger kan komme til at betyde for 

produktionsskolens unges identitetsdannelser og læring og dermed for deres fremtidige muligheder 

for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

   ------------------------------------------  

 

SAMSPIL MELLEM UNDERVISNINGSDISKURSER OG REGULATIVE DISKURSER  

– OG MELLEM HORISONTALE DISKURSER OG VERTIKALE DISKURSER 

Inden jeg forsøger at svare på det, vil jeg se på samspillet mellem det, Bernstein kalder 

undervisningsdiskursen, og det han kalder den regulative diskurs. Og derefter vil jeg gå videre i 

analysen ved at anvende hans distinktion mellem horisontale og vertikale diskurser. 

 

Bernstein angiver nemlig samspillet og sammenhængen mellem regulativ og undervisningsmæssig 

diskurs som en funktion: 

                               UD 

Rammesætning = ------- 

                               RD 

 

Og i og med at det er den regulative diskurs, der står i nævneren, som den navngivende, er det den 

diskurs, der er den dominerende, tilføjer han. Og der, hvor der er stærk rammesætning, er der 

almindeligvis også tale om synlig pædagogik med eksplicitte regler, mens der, hvor der er svag 

rammesætning, almindeligvis er tale om usynlig pædagogisk praksis, hvor reglerne for begge 

diskurser er svagt rammesatte og underforståede.  
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Undersøger jeg derfor endnu en gang nogle af eksemplerne fra før med sådanne diskursbriller på, 

kan jeg såvel i mine observationer som i mine interviews konstatere, at de unge i høj grad tager 

lærernes italesættelse af, at det praktiske arbejde på produktionsskolen er vigtigere end teorier til sig 

som deres egen.  

Men dermed risikerer vel både de regulative og de undervisningsmæssige diskurser at bidrage til at 

forstærke de unges forforståelse af sig selv, og forstærke den opfattelse, at det er klogt nok at se ned 

på teori?  

 

Derimod viser det store flertal af de unges positive opslutning bag skolens regler for mødedisciplin, 

fællesspisning og de klare regler mod mobning – og deres accept af tydelige lærerstyrede 

arbejdsopgaver – at produktionsskoleeleverne på Klangbogård trives godt i et læringsmiljø, hvor 

der er en tydelig regulativ diskurs. Og dermed en synlig pædagogik.  

De tidligere anførte eksempler fra It- og Kommunikation og Blomster synliggør samtidig, at en 

svagere rammesætning og deraf følgende mere usynlig pædagogik, der indeholder mere utydelige 

kriterier for læring, netop gør det vanskeligt for mange af eleverne på produktionsskolen at 

orientere sig og leve op til denne form for pædagogiks mere diffuse krav. 
23

 

 

 

Horisontale og vertikale diskurser 
 

Ligesom det kan være vigtigt for lederne og lærerne at være opmærksomme på, hvordan synlig og 

usynlig pædagogik virker på netop deres elever, og på at der kan være forcer i begge former, kan 

det være vigtigt for dem at være opmærksomme på, at både viden, der stammer fra horisontale og 

fra vertikale diskurser, er vigtige for de unges læring.  

Og ikke mindst kan det være vigtigt at vide, at de to diskursformer tilegnes på forskellige måder og 

frembringer forskellige vidensformer, som understøtter hinanden.  

Den kontekstafhængige dagligdagsviden, som de horisontale diskurser frembringer, formidles og 

tilegnes nemlig nærmest ubevidst, når individer involverer sig i hverdagslivets praksisser – efter 
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svagt klassificerede regler. Og den form for viden er indlysende nyttig i den kontekst, hvor den er 

tilegnet.  

Til gengæld kan den være vanskelig at generalisere og overføre til andre kontekster.  

 

Ser vi på horisontal videnstilegnelse i produktionsskolesammenhæng, må det derfor betragtes som 

positivt, at de unge så åbenlyst involverer og engagerer sig i produktionen på værkstederne.  

Men det udfordrende ligger altså i, at en sådan implicit rekontekstualiseret formidlet og tilegnet 

viden ikke umiddelbart lader sig overføre til nye situationer.  

Spørgsmålet er derfor, om skolen kan gøre mere for at hjælpe en sådan overførsel på vej. 

 

Den betydningsorienterede mere generaliserende viden inden for den vertikale diskursform 

pædagogiseres derimod ved, at lærerne udvælger og udpeger det sammenhængende ’pensum’, som 

de har fundet vigtigt at formidle. 

Det sker iflg. Bernstein efter stærke distributive regler, der regulerer adgang, formidling og 

evaluering, gennem eksplicitte former for rekontekstualisering og gennem stærke distributive 

procedurer, som regulerer adgang, formidling og evaluering.  

Men en af Bernsteins hovedpointer er, at begge diskurser lader sig pædagogisere, hvilket for ham 

som omtalt altså betyder, at de begge bliver gjort til genstand for rekontekstualisering. Men 

udvælgelsen og omorganiseringen må være af forskellig karakter. (Mine udhævninger). (Ibid., s. 222). 

 

Da alle unge har brug for generaliseret viden fra begge diskursformer, må det altså også være 

vigtigt for vigtigt for produktionsskoler at reflektere over, hvilke implikationer det har, at kvaliteten 

af vidensformidling fra begge diskursformer er afhængig af måden de bliver pædagogiseret på.  

En af grundene til, at det kan være vanskeligt at overføre viden tilegnet gennem horisontale 

værkstedsdiskurser til andre situationer, er nemlig, at den viden der formidles gennem den 

rekontekstualisering, der regulerer forventninger, adfærd og viden på et typisk værksted som 

hovedregel er stiltiende og sker ved hjælp af modellering og fremvisning.  

Men som Bernstein tilføjer, så kan den også være eksplicit. 

 

Et andet forhold, som kan have betydning for de unge, når de skal videre på en ’rigtig’ uddannelse, 

er, at hovedvægten i den horisontale diskurs’ segmentielle pædagogik som hovedregel går i retning 

af at fremme deltagernes fælles kompetencer.  
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Den enkeltes individuelle præstationer evalueres ikke, fremhæver Bernstein. Og det kan betyde, at 

de unge i mindre grad bliver i stand til at præstere selv. Hvorfor deres præstationer på de fleste 

uddannelsesinstitutioner vil blive evalueret som ringere – og ikke bare anderledes.  

Noget mange af dem måske allerede har oplevet? 

Når produktionsskoler derfor ikke bare skal give de unge muligheder for at producere i umiddelbart 

meningsfulde praksisfælleskaber fællesskaber, men også skal forberede hver enkelt på at producere 

selvstændigt og på at blive individuelt evalueret – ja, så må Bernsteins påpegning af, at horisontale 

diskursers pædagogik overvejende får deltagerne til at fokusere på de fælles kompetencer også give 

de ansatte anledning til overvejelser.  

 

Og måske er overvejelserne allerede i gang?  

Indførelsen af de synlige kompetenceudviklings-tavler kan nemlig godt ses som et tegn på, at i hvert 

fald skoleledelsen – på tværs af deres erklærede modstand mod ’egentlig’ undervisning – har 

ambitioner om, at skolen også skal stå for en mere eksplicit vidensformidling og 

kompetenceevaluering som supplement til den ’normale’ stiltiende vidensformidling.  

Lærernes ret forskellige tilgang til tavlerne viser til gengæld, at udmøntningen af ledelsens 

pædagogiske retningslinjer varierer en del – i praksis. 

 

Sammenfattende om horisontale diskurser 
 

Videnstilegnelse genne horisontale diskurser er karakteriseret ved at være umiddelbar nyttig i egen 

kontekst, men vanskelig at overføre til andre kontekster– bl.a. fordi den er stiltiende 

rekontekstualiseret. 

Mulighederne for videnstilegnelse via horisontale diskurser er i høj grad er til stede på 

Klangbogård, i og med at stort set alle de unge med engagement involverer sig i at leve op til 

kravene på skolens værksteder. Men graden af de unges udbytte og deres muligheder for at oveføre 

deres erhvervede viden til andre kontekster afhænger ikke bare af deres deltagelse i værkstedets 

praksisfællesskab, men også af arten og graden af aktiviteternes og diskursernes pædagogisering. 

Udtrykt i Bernsteinterminologi vil den enkelte unges repertoire af viden fra horisontale diskurser og 

strategier til at overføre denne viden nemlig afhænge af mængden og arten af den enkeltes 

deltagelse i praksisser i forskellige kontekster og aktiviteter. (Ibid. s. 223). 
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Endvidere peger en (for) ubevidst pædagogisering af disse diskurser som hovedregel henimod at 

fremme deltagernes fælles og ikke individuelle kompetencer, hvilket kan være et problem for de 

unge, når de i deres fremtidige uddannelser primært vil blive evalueret individuelt. 

 

Vertikale diskurser 

At de unges videnstilegnelse fra vertikale diskurser er meget afhængige af institutioners 

pædagogisering er endnu tydeligere.  

For vertikale diskurser er enten – som i naturvidenskaberne – karakteriseret ved at have en 

sammenhængende, eksplicit og systematisk struktur, der er opbygget efter logiske og ofte 

hierarkiske principper. Eller også er de – som i socialvidenskaberne og humaniora – karakteriseret 

ved at have en række specialiserede sprog med specifikke udspørgemåder og specifikke kriterier for 

opbygningen og brugen af den viden, de kan producere.  

Som anført formidles viden inden for denne diskursform – udtrykt i Bernsteinterminologi – efter 

stærke distributive regler, der regulerer adgang, formidling og evaluering, gennem eksplicitte 

former for rekontekstualisering og gennem stærke distributive procedurer, som indvirker på 

distributionen mht. tid, rum og aktører. (Ibid., s. 222) 

Viden fra vertikale diskurser er altså ikke indlejret i specifikke kontekster og kommer heller ikke 

bare af sig selv gennem deltagelse i fællespraksisser. Den form for viden skal i særlig grad 

udvælges, udpeges og formidles, fordi det er betydninger og ikke kontekster, der binder og bindes 

sammen. Der skal altså i endnu højere grad, når det handler om viden fra vertikale diskurser, 

foretages en pædagogisk udvælgelse efter rekontekstualiseringsprincipper, så diskurserne 

efterhånden integrerer mere og mere komplicerede betydninger, og så de lettere kan aktiveres i ny 

kontekster, end når det handler om viden fra mere kontekstafhængige diskurser. 

Med denne modstilling mellem horisontale og vertikale diskurser understreger Bernstein også det 

komplementære samspil mellem de to diskurs- og vidensformer og gør det tydeligt, at ingen unge 

kan undvære videnstilegnelse fra nogen af formerne. Og han tydeliggør i særlig grad, at tilegnelsen 

af vertikale diskurser og vidensformer, der jo traditionelt værdsættes højere i uddannelsessystemet, 

absolut ikke kommer af sig selv.  

Betragter jeg produktionsskolens praksis i dette lys, må jeg konstatere, at hverken myndigheder 

eller ledelse tilsyneladende er opmærksomme på, og derfor heller ikke har lavet retningslinjer for, 
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hvordan lærerne kan tilrettelægge en undervisning der kan sikre, at de unge får muligheder for at 

tilegne sig viden fra forskellige horisontale diskurser, der skal bidrage til at fremme elevernes 

overførsel af viden til nye kontekster.  

Ligeledes fandt jeg heller ikke nogen udpegede retningslinjer for lærernes tilrettelæggelse af 

progression i vertikale diskurser og påvisning af sammenhæng med horisontale diskurser.  

Tilsvarende observerede jeg heller ikke nogen refleksioner eller tilrettelæggelse af praksisser, som 

lærerne havde taget initiativ til, der kunne tages som tegn på, at de (selv) havde foretaget en bevidst 

udvælgelse og planlægning, der forholdt sig til vigtigheden af sådanne aspekter ved elevers læring. 

Kombinerer jeg mine iagttagelser på dette felt med mine iagttagelser af skolens erklærede modstand 

mod ’egentlig’ undervisning, som måske også ligefrem kan tolkes som teorifjendskhed, finder jeg 

det nærliggende at spørge, om produktionsskolen ikke vil kunne gøre mere for sine elever ved som 

en begyndelse at gøre op med egen opfattelse af, at værkstedsundervisning og ’egentlig’ 

undervisning som antagonistiske.  

Sammenfattende om vertikale diskurser 

Vidensformidling gennem vertikale diskurser er ikke som vidensformidling gennem horisontale 

kontekstafhængig, men betydningsafhængig.  Og denne betydningsorienterede mere 

generaliserende viden pædagogiseres ved, at lærerne rekontekstualiserer og ekspliciterer et 

sammenhængende curriculum. 

På produktionsskolen var der ikke mange tegn at spore på, at de ansatte anså denne form for 

vidensformidling for nyttig eller nødvendig. Ja, den var nærmest udgrænset i og med, at de ansatte 

havde som mantra, at ’egentlig’ undervisning på stedet var ’out’.  

Men på samme vis, som mødet med forskellige horisontale diskurser kan fremme 

overførselsværdien af tilegnet viden fra en kontekst til en anden, kan tilegnelse af viden gennem 

vertikale diskurser medvirke til at nyttigøre viden, erhvervet i andre kontekster. 

Så når et af hovedformålene med de unges ophold på en produktionsskole er, at de skal ’klædes på’ 

til at også at modtage undervisning via vertikale diskurser, kunne det måske i sig selv give 

anledning til, at alle ansatte i ’systemet’ genovervejer deres syn på ’egentlig’ undervisning. Både 

fordi, det i givet fald vil kunne påvirke deres egen måde at undervise på, og fordi et skift i 

undervisernes attitude og curriculum sandsynligvis også vil kunne påvirke de unges attitude over 

for at modtage undervisning, der også indeholder teori. (Og som flere gange nævnt, så skal man 

ikke sætte lighedstegn mellem teoriformidling og boglig formidling). 
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  ------------------------------------------ 

Inden jeg laver den samlende konklusion på, hvad jeg mener at have ’set’ i min empiri, vil jeg 

stoppe op evaluere mine undersøgelsesmetoder. 

  -------------------------------------------------  

 

VURDERING AF ANALYSESTRATEGI OG 
UNDERSØGELSESMETODER 
 

Det jeg ville 

Som jeg redegjorde for i afsnittet om poststruturaliske analyser, ’konstruerer’ man i den ’skole’ selv 

sin genstand som genstand for iagttagelse – samtidig med at man bestræber sig på selv at komme til 

syne som iagttager – gennem et iagttagelsesbærende begreb.  

Endvidere understregede jeg med henvisning både til Saussure og til Bernstein, at vi mennesker via 

det symbolske tilskriver talløse vigtige forhold i livet, så som vores sprog og vores relationer, 

mening og betydning. Derfor, skrev jeg, ville diskursbegrebet også få stor betydning for mit ’blik’. 

Endelig fremhævede jeg, at jeg tillige ville fokusere på det dialektiske samspil mellem samfundets 

makrostrukturer og produktionsskolens mikroprocesser – med en understregning af, at relationen 

aldrig er deterministisk, og altså altid indeholder potentiale for forandringer. 

Som metoder pegede jeg på tekstanalyser, deltagerobservationer, samtaler og interviews, da de 

tilsammen kunne bibringe mig materiale, jeg kunne anvende, når jeg ville belyse samspillet mellem 

tekst og kontekst og dialektikken mellem den kultur, stedet er indlejret i – og den kultur, aktørerne 

skaber sammen. Som et særligt opmærksomhedspunkt fremhævede jeg i den forbindelse det vigtige 

i at holde det, aktørerne siger, de gør, op mod det, jeg iagttog, at de gør. 

Som det sidste beskrev jeg det særlige problem, at hverken læring eller dannelse kan studeres 

empirisk konkret, for det kan kun de praksisser, som analytikeren vælger at tolke som bidragende til 

at give de unge læring og dannelse. 
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Derudover begrundede jeg, hvorfor jeg har valgt at benytte Lave og Wengers begreber situeret 

læring og deltagelse i praksisfællesskaber. Det gjorde jeg i høj grad, fordi det netop var 

værkstedspraksis på en produktionsskole, jeg ville studere. 

Og begrundelsen for at vælge Bernsteins hovedbegreb rekontekstualisering var bl.a., at jeg ville 

anvende det til at udfordre og komplementere Lave og Wengers begrebsliggørelser. Dels fordi det i 

meget højere grad inspirerer til at inddrage spændingsforholdet mellem magt- og 

kontrolpåvirkningerne udefra og det ansvars- og handlingsrum, der altid er ’tilbage’ for aktørerne 

’indenfor’; dels fordi det inspirerer til at gå mere i dybden med analyser af de mangefacetterede 

valg inde i selve den pædagogiske anordning, fordi disse også har afgørende betydning for de unges 

identitetsdannelses og læringsmuligheder.  

 

Begrundelser for metodevalg  

Deltagerobservationer 
Da jeg var interesseret i metoder, der kunne hjælpe mig til blive lydhør over for ’de indfødtes’ 

fortællinger, og fordi jeg jo delvis skulle ’forske’ i eget felt, var jeg inspireret af overvejelserne i 

Grounded Theory, der stammer helt tilbage fra 1960-erne.  

Et grundprincip er nemlig her aldrig at spørge direkte til det, man er i gang med at studere. Barney 

Glasser udtrykker det sådan her:  

- ”Tænk teoretisk – spørg hverdagsagtigt”. (Strauss & Glasser 1967). 

Og som hjælp til at være i felten og samtidig kunne lave distance, anbefaler Strauss og Glasser 

samtidig at inddrage teoretiske kategorier og positioner til belysning af de fænomener, der studeres.  

For dem er det nemlig forudsætningen for, at forskeren kan afgøre, hvad der er originalt og kan 

blive til analysetemaer. (Madsen 2003, 84). 

Det centrale i deltagende observation som metode er, at man, når man indsamler data ved at deltage 

i det daglige liv blandt de mennesker, man studerer, kan se hvilke situationer, de går ind i og 

hvordan de opfører sig i dem – og ved undervejs at samtale med nogle af deltagerne opdage deres 

fortolkninger af de hændelser, man har observeret. (Fangen 2004, 28). 

  

I begrebet deltagelse ligger der også, som ordet tilsiger, at man ikke bare er der som forsker, men 

også som menneske, som subjekt, hvorved problematikken med, at forskeren også påvirker, 

kommer tydeligt frem. Men paradoksalt nok er virkningen af, at man deltager, den at de øvrige 
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deltagere i mindre grad føler sig gjort til objekter og derfor bliver mindre stressede og optræder 

mere ’naturligt’. (Fangen 2004, 29). 

 

Og i og med, at man selv ’flytter ind’, kan man også bruge sine selviagttagelser, følelser og 

refleksioner som datamateriale. Således citerer Fangen også Howard Becker for at fremhæve, at 

feltforskning på flere områder ’slår’ interviewforskning, bl.a. fordi man kan få prøvet det af, som 

folk siger, op imod det, de gør. Samtidig fremhæver han, at man kan få adgang til informationer, 

som folk ellers nødigt vil snakke om i en interviewsituation. Endelig stiller det forskeren friere til at 

udvælge og perspektivere. 

Da mange af informationerne samtidig er ordløse, kan man som forsker få adgang til disse, når man 

registrerer sine egne følelser, fordi ens egne fornemmelser af glæde, ubehag eller andre stemninger 

faktisk i sig selv er data, der reflekterer stedets normer. Derfor kan det være vigtigt også at notere 

sådanne iagttagelser, slutter Becker. (Becker 1970, citeret af Fangen 2004, 59). 

 

Interviews 
Jeg regnede egentlig ikke med, at jeg også ville lave egentlige interviews.  

Men jeg blev på et tidpunkt opmærksom på, at folk, når de bliver interviewet som enkeltindivider, 

kan præcisere den forståelse, de har af helheden, når de sætter ord på deres erfaringer og tanker, og 

på at enkeltindividers tanker om betydning og mening omvendt ofte kan give vigtige brikker til 

forståelsen af helheden.  

Derfor besluttede jeg midtvejs i forløbet at supplere med en række egentlige (semistrukturerede) 

interviews med elever, lærere, ledere og TAP’er.  

 

Dokumenter og litteratur 

Selvom kan det være ideelt at møde feltet med et åbent sind, kan det også være formålstjenligt at 

have kundskaber nok til at nærme sig med indsigt nok, til at man kan fokusere og perspektivere sit 

blik. (Fangen 2004, 44).  

Som forberedelse havde jeg derfor også studeret love, bekendtgørelser, årsrapporter, artikler, 

hjemmesider o.l. om produktionsskoler som sådan og om Klangbogård i særdeleshed. Derudover 

havde jeg læst eksempler på tidligere og nyere forskningslitteratur om produktionsskoler, arbejde 

og læring. 

Dette forarbejde havde skærpet mit blik for feltets historicitet og kontekst – og dermed også hjulpet 

mig med at få distance til deltagernes og mine egne selvfølgeligheder – og idealer.  

Samtidig har det hjulpet mig til at kunne stille relevante spørgsmål undervejs.  
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Det har også samtidig fået skærpet mit blik for de forskelle, denne tilgængelige viden spiller for 

henholdsvis embedsmænd, ledere, vejledere og lærere.  

 

Det jeg gjorde 

Med nogle – og som sagt kun nogle – af disse tanker i hovedet lavede jeg mine 

deltagerobservationer og førte mine samtaler med ledere, lærere og ikke mindst elever under mit 

tremåneders feltarbejde på Klangbogård. Men faktisk tænkte jeg i starten mest over vigtigheden af 

at gå åbent ind i feltet – og over hvilke problemer det evt. ville give, at jeg i så høj grad skulle 

forske i eget felt. 

Jeg manifesterede fra start, at jeg var iagttager ved at sidde synligt og notere i min notesbog og ved 

at tage et par foto i ny og næ. Men efterhånden gik jeg over til mere diskret at notere frapperende 

iagttagelser og replikker ned, så snart lejlighed – uset – bød sig.  

På skolens værksted for kommunikation og handel kunne jeg fx være med-elev og få 

sidemandsoplæring – og samtidig diskret skrive feltnoter på pc’en.  

Nogle dage – især mod slutningen af opholdet – lod jeg bevidst notesbog og fotografiapparat blive i 

tasken, men holdt mig alligevel hele tiden idealet for øje om ikke at overtræde buddet for 

antropologer om ikke at blive en af ’dem’ ved at ’go native’.  

For at hjælpe mig selv med at undgå den fælde mindede jeg løbende mig selv om, at det ville være 

gavnligt, hvis jeg hele tiden parallelt tænkte over, hvilke begrebsliggørelser der kunne være med til 

at forme mit blik  

Eksempelvis hjalp mine overvejelser om betydningen af det symbolske mig til at får øje på 

drengenes iver efter at efterligne/være håndværkere i den måde de gik og stod på, og på den måde 

de ’bar’ deres kedeldragt.  

Undervejs skrev jeg fortløbende mine observationer og refleksioner ned som feltnotater
24

, mens jeg 

som sagt også sideløbende læste om produktionsskoler og forberedte mine interviews med ledere, 

lærere og elever – og pedellen og en repræsentant for kontorpersonalet.
25

 

                                                             
24 Se eksempler i bilag 1 og 2. 

25 Pedellen var nemlig ikke ’bare’ pedel. I en længere periode var han f.eks. en slags mestersvend eller mentor for en meget ordblind 

elev, der meget hellere ville arbejde som en slags vicevært eller gårdmand end deltage i den særligt tilrettelagte undervisning på 

STU-værkstedet. Tilsvarende var det ofte en fra kontoret, der viste nye elever rundt på skolen, når de kom for at se, om skolen var 

noget for dem. 
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Hen imod slutningen af mit ophold, gennemførte og optog jeg mine (temmelig mange) interview. 

Og det var under et af disse, at skolens leder opfordrede mig til også at interviewe 

Undervisningsministeriets konsulent for området. 

Desværre er det først her flere år efter, at jeg har fået mulighed for, at hente materialet frem igen og 

renskrive det.  

At der har været så lang afstand mellem indsamling og bearbejdning, kan have sine svagheder, men 

måske også sine styrker. For dels har jeg i den mellemliggende tid reflekteret ganske meget over, 

hvad det var, jeg havde set og hørt, dels har jeg brugt en del af tiden til at læse op på de teoretikere, 

som jeg har udvalgt som dem, der skulle hjælpe mig med at ’holde distance’ og at sætte i 

perspektiv. 

Det jeg opnåede 

I og med at jeg har anvendt de anførte kvalitative metoder har det ikke på noget tidspunkt været min 

ambition, at påvise, at de og de forhold på produktionsskolen er årsag til det eller det. Det hverken 

kan eller skal sådanne undersøgelsesmetoder bruges til. Det kan visse kvantitative metoder under 

visse omstændigheder måske. 

Derimod har det været min ambition, at jeg ved både at indgå i og studere det levede liv på skolen i 

en så lang periode kunne få en god indsigt i de ansattes og elevernes daglige praksis og høre deres 

meninger og danne mig et indtryk af de betydninger, de tilskrev det, de gjorde og oplevede – og få 

mulighed for at holde deres opfattelser op imod mine egne meninger/forforståelser og 

betydningstilskrivninger. Alt imens jeg gjorde, hvad jeg kunne for at ’pendle’ mellem at deltage og 

observere med en vis kritisk distance – også til mig selv.  

Og stort set mener jeg, at det er lykkedes. Jeg oplevede således, at jeg i højere grad i de første dage 

end længere henne i forløbet så gennem mine ’lærerbriller’ for efter ret kort tid at opleve, at min 

tilgang reelt var blevet mere åben og uhildet – i den periode, jeg vil kalde min åbne periode. 

 

Den perioden blev hurtigt afløst af en fascinationsperiode, som jeg kalder sådan, fordi jeg oplevede 

det som fascinerende med egne øjne at få lov til at se den forvandling, jeg var vidne til skete hos 

mange af de unge. Og i den periode blev jeg også fascineret af en overvældende imødekommenhed, 

som jeg næppe havde opnået, hvis jeg ikke havde givet mig så god tid til ’blot’ at deltage. 
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Da jeg skulle forberede de interviews, jeg midtvejs besluttede at lave, fik jeg også god brug for den 

viden og de fornemmelser, som jeg havde fået i løbet af den første halvdel af mit ophold ved at have 

bevæget mig ganske langt fra decideret at være outsideren hen imod (også) at være insider. Og ikke 

mindst kom min nye viden og nye position mig til gavn, når jeg skulle følge op på mine forberedte 

interviewspørgsmål. 

Samtidig skærpede og ændrede allerede mine første (egentlige) interviews mit fokus.  

Det var på det tidpunkt, at jeg fik særligt blik for, hvor stor en rolle begrebet relationer betød for 

alle på skolen.  

Lærerne udtrykte det eksplicit, mens eleverne mere ’bare’ fx talte om den gode kontakt til ”de gode 

lærere” og den ikke tilstedeværende mobning på produktionsskolen. 

Ligeledes bidrog de første interviews til, at jeg fik endnu mere fokus på begrebet identitet.  

Og det var også gennem interviewene, at det gik op for mig, hvor kapable eleverne egentlig var til 

at registrere det sociale samspil i deres omgivelser, og hvor gode de var til at sætte ord på – og til at 

relatere dem til deres fremtidsplaner. Hvilket tit stod i kontrast til det indtryk en ret stor del af 

eleverne gav af deres selvopfattelse, da de kom.  

Og måske ikke mindst i kontrast til det omgivende samfunds opfattelse af elever på en 

produktionsskole som nogen, der ikke kan lære ret godt og ret meget? 

Fra at se sig selv som en ’skoletaber’, der jo har været dømt eller har dømt sig selv ude af det 

’normale’ uddannelsessystem, til en ung, der kunne lide at komme i ’skole’ hver dag og deltage 

aktivt i produktionsfælleskabet. 

 

Mht. hvad min læsning har bibragt mig af begrebsliggørelser, så var det nok allerede undervejs – 

men måske især her på afstand – at min opfattelse af, hvad der i særlig grad har bidraget til at få 

elevernes motivation og mod på at vende tilbage til ’rigtig’ uddannelse blev påvirket af Lave og 

Wengers smittende begejstring for betydningen af gode funktionsrettede relationer. De relationer, 

som de unge får netop får til deres ’mestersvend’ – og til hinanden, når de deltager i det Lave så 

begejstret betegner som verdens bedste og nærmest genuint autentiske mesterlæreprægede 

praksisfællesskaber på en produktionsskole! 

Men omvendt meldte mit kritiske blik sig også undervejs, og måske især efterfølgende. Dels fordi 

jeg allerede, mens jeg var der – ved også at holde distance – kunne se, i hvor høj grad både lærere 

og elever definerede det gode ved deres skole, og hvordan de opbyggede deres meningsfælleskab 
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ved at udtrykke deres afstandstagen til teori og boglighed. Og det indtryk har jeg fået bestyrket ved 

at genlæse mine feltnotater og ved at genhøre mine interview. For derigennem har jeg kunnet 

konstatere, at jeg allerede under opholdet på skolen kom på sporet af det begreb, jeg er endt med at 

gøre til en slags et nøglebegreb: begrebet ’egentlig undervisning’. Det begreb, som både ansatte og 

elever igen og igen italesatte, som noget – de tog afstand fra.  

Men jeg er mig også bevidst, at mit kritiske blik efterfølgende er blevet skærpet ganske meget, fordi 

jeg har sat mig nøjere ind i lovens hensigter og forskrifter, og ikke mindst via min påvirkning fra 

Bernsteins begrebsverden.  

Derfor er jeg i stigende grad begyndt at spørge, om de ikke på produktionsskolen ved en sådan 

udgrænsende italesættelse forspilder nogle muligheder for i højere grad også fagligt at klæde de 

unge på til ikke bare at påbegynde, men også fuldføre den faguddannelse, som jo rent faktisk er det 

erklærede mål for alle. 

Derfor kalder jeg sidste del af opholdsperioden – og især analyseperioden efter for kritik-

perioderne. 

Men endelig har jeg så også her hen mod slutningen af analysefasen fået øje for, at Lave og 

Wengers begrebsliggørelser og Bernsteins ditto måske ikke behøver at udelukke hinanden – men 

måske ligefrem kan komplementere hinanden? 

 

Sammenfattende om vurdering af analysestrategi - og undersøgelsesmetoder 

Konklusion på min vurdering af mine analysestrategier og metoder er, at de alt i alt har virket, som 

jeg ønskede det. Men desuagtet de udmærkede etnografiske anbefalinger om at gå åbent ind i sit felt 

– er det alligevel blevet min opfattelse, at jeg nok ville have været i stand til at fokusere skarpere 

under mit feltarbejde, hvis jeg også dengang havde haft større baggrundsviden og havde været 

skarpere på mine teoretiske begrebsliggørelser.  

I hvert fald har min større indsigt i både Lave og Wengers og Bernsteins begreber her bagefter fået 

mig til at se en del mere, end jeg var mig bevidst, at jeg så undervejs. Og havde jeg derfor allerede 

dengang haft bedre indsigt både i styrker og svagheder i disse begrebsliggørelser, ville det nok også 

kunne have bidraget til at styrke kvaliteten af min empiri.  
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SAMLET KONKLUSION 

Med de generelle forbehold, jeg ovenfor har taget over for udsagnskraften i kvalitative analyser og 

med de specielle forbehold, jeg har fremsat over for mine undersøgelsesmetoder, giver anledning 

til, vil jeg nu give mine bud på svar på de spørgsmål, jeg rejste i min problemformulering: 

Kan et skærpet blik for kompleksiteten og dialektikken i pædagogiske begrebsliggørelser 

kvalificere uddannelsessektorens bestræbelser på at fremme samtlige elevers læring og 

kompetenceudvikling? Og i givet fald, da på hvilke måder? 

Selvom jeg i problemformuleringen har taget munden fuld og skrevet, at min opmærksomhed vil 

være rettet mod hele uddannelsessektoren, vil jeg i mine konklusioner først bestræbe mig på at 

forholde mig til, hvad jeg kan konkludere ud fra mine undersøgelser i forhold til elever på den 

produktionsskolen, hvor jeg har samlet min empiri.  

Men det er oplagt, at jeg også undervejs og ikke bare i det efterfølgende perspektiveringsafsnit vil 

vurdere, om mine undersøgelser fra ’mit lille sted’ kan inspirere til også at sige noget af generel 

pædagogisk interesse.  

Virksomme gode relationer 

Som det gerne allerede skulle fremgå af første del af titlen på specialet her, Produktive 

Praksisrelationer, så har jeg gennem mine undersøgelser og analyser fundet belæg for at 

konkludere, at gode relationer er af central betydning for alle de elever på produktionsskolen, der 

med tidligere uddannelsesnederlag både som bagage og adgangsbillet, har fået nyt mod på at 

uddanne sig.  

Således var det også hver gang knas med relationen til en værkstedslærer, som en ung fremførte 

som begrundelse over for mig, hvis han eller hun undervejs havde skiftet værksted. 

 

Det kunne også tydeligt mærkes på eleverne, at det i høj grad også grad var de produktionsrettede 

mesterlæreagtige relationer til deres lærere, der havde haft positiv betydning for dem.  

Samtidig gav de unge gang på gang selv udtryk for, at de nød den mere håndværksorienterede måde 

at lære på – og det gode kammeratlige arbejdsfælleskab omkring den meningsfulde produktion. Plus 

det gode sociale fællesskab med alle de andre elever på produktionsskolen. 
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Tilsvarende kunne jeg under hele mit ophold konstatere, at samtlige voksne omkring dem var meget 

bevidste om, hvad gode relationer mellem dem og de unge betød for de unges udvikling og 

afklaring af, hvilken faguddannelse, eller anden ungdomsuddannelse, de ville begynde på efter 

månederne på produktionsskolen – og for de voksnes egen arbejdsglæde.  

Den opfattelse har jeg ikke bare fået gennem mine observationer, men i høj grad også via mine 

samtaler og interview. 

 

De gode – mobbefri – relationer eleverne imellem, som jeg har beskrevet, var også af stor betydning 

for tonen og stemningen på produktionsskolen og for de unges lyst til at komme hver dag – og til 

tiden. (Men selvfølgelig virkede det også både som gulerod og pisk, at deres elevløn afhang af deres 

fremmøde). 

Mine observationer af relationerne de unge imellem viste, at gode relationer tillige spillede en vigtig 

rolle for de unges indbyrdes undervisning og læring. På nogle af værkstederne var det ganske 

tydeligt, at de erfarne ’lærlinge’ virkede som forbilleder og hjalp de nye i gang. På andre værksteder 

var denne praksis vanskeligere at få øje på. Ligesom der var forskel på, i hvilken grad de voksne 

betonede vigtigheden af denne sidemandsoplæring. 

De unge italesatte den sjældent selv. 

 

Så måske kan større fælles opmærksomhed på, hvad relationerne mellem eleverne og lærerne – og 

eleverne imellem kan og ikke kan – i sig selv – medvirke til, at de ansatte laver en mere bevidst 

rammesætning af undervisningen på skolen. 

 

Hænderne vigtigst?  

Et andet forhold, som spillede en meget stor rolle for både elever og lærere, var at de unge på 

værkstederne kunne og skulle bruge deres hænder – at de både skulle lære at bruge deres hænder og 

lære ved at bruge deres hænder. Og det forhold italesatte de unge selv til gengæld ofte helt spontant. 

De kunne simpelthen godt lide at bruge deres hænder og lide at lære ved at bruge deres hænder. 

 

Det manuelle spillede da også så stor en rolle, at både de unge og de voksne meget ofte definerede, 

det de lavede på værkstederne som kontrast til – eller måske nærmest i opposition til – det, de 

yndede at kalde ’egentlig undervisning’. En undervisning de til gengæld sjældent definerede 
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konkret. Dog mere end lå det i luften, at den form for undervisning var noget med for meget teori 

og/eller for meget boglighed i form af klasseundervisning. 

Og selvom alle parter vidste, at et hovedformål for de unge med at gå på en produktionsskolen var, 

at de skulle afklare sig og motiveres til (igen) at starte på en ’rigtig’ uddannelse, blev denne 

afstandtagen til ’egentlig undervisning’ alligevel nærmest dagligt brugt til at italesætte og 

konsolidere produktionsskolens ’unikke’ praksisfællesskaber.  

 

Men måske gør man de unge en bjørnetjeneste (i ordets gammeldags betydning) ved at opstille en 

sådan antagonistiske modstilling mellem det, man kan lære ved at bruge sine hænder, og det man 

nødvendigvis må lære ved at bruge sit hoved?  

Og måske ville de ansatte på skolen stå sig ved i deres overvejelser at skelne nøjere mellem boglig- 

og teoretisk undervisning? 

 

Præcisering og fælles brug af Lave og Wengers begrebsliggørelser  

Lave og Wengers begreber situeret læring og læring gennem deltagelse i praksisfællesskaber var, 

uanset om de blev ekspliciteret eller ej, hele tiden på spil blandt de voksne. Men mine analyser af 

disse begrebers betydning for produktionsskolen fortæller mig, at hverken ministeriet, 

produktionsskoleforeningen, skolens ledelse eller lærerne på stedet i særlig grad har tydeliggjort for 

sig selv eller for hinanden, hvad de lægger i begreberne – og præciseret hvilke styrker og svagheder 

de ser ved dem, eller ved at de har så stor indflydelse på feltet, som jeg oplevede, at de har. 

 

For uanset at selve det, at værkstedsarbejdet/undervisningen på produktionsskolen er organiseret 

som på ’rigtige’ værksteder, åbenlyst giver de unge nogle umiddelbare gevinster, vil skolen måske 

kunne optimere mulighederne for at øge flere af de unges læringsudbytte, hvis skolens ledere og 

lærere – fx ved at sætte ord på, hvordan de opfatter og bruger Lave og Wengers analytiske begreber 

– bliver mere bevidste om, hvad det mere præcist er, disse produktionsrettede fællesskaber kan 

tilføre de unge. Og hvad de ikke kan – i sig selv.  

Særlig vigtigt er det måske, at de gør sig klart, om de som de voksne på værkstederne udelukkende 

er mestersvende eller også er undervisere, der er forpligtede til at rekontekstualisere og rammesætte 

deres undervisning både i forhold til elevernes praksis-  og til teorilæring.  
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Ikke bare fordi det står i loven, men fordi alt taler for, at det yderligere vil fremme de unges 

kompetenceudvikling og dermed forbedre deres muligheder for at gennemføre deres forestående 

’rigtige’ ungdomsuddannelse. 

 

 

Blik for magt, kontrol og diskurser 

Bernsteins blik 

Som jeg skrev, da jeg præsenterede min problemformulering, var den ret inspireret af Bernsteins 

måde at se på det dialektiske samspil mellem pædagogiske institutioner og deres aktørers egne 

muligheder for at ’sætte scenen’ og magten og kontrollen fra de samfundsmæssige struturer, som de 

er indlejret i. 

I hans optik er det nemlig ikke nok i det pædagogiske møde at have blik for, hvad det er for 

erfaringer, som har været med til at forme eleverne og at anerkende, respektere og værdsætte de 

måder, de aktuelt bringer dem til udtryk på. For nøjes man med det, risikerer man at gøre alt til 

spørgsmål om indbyrdes relationer inde i det, han kalder den pædagogiske anordning. Derfor, siger 

han, må man i sine analyser og i sine konklusioner også integrere de institutionelle, de strukturelle 

og indbyrdes vekselvirkende faktorer i sine analyser. (Bernstein i Chouliaraki og Bayer og 2001, s. 

242). 

 

Det er det, jeg i anden del af mine analyser har bestræbt mig på. Og det er også det, jeg er nået frem 

til som konklusionen på mine i analyser:  

Sådanne komplementerende mere komplekse analyser kan med fordel indgå med større styrke i 

refleksionerne både hos de ansvarlige for produktionsskolerne – og hos de ansatte. 

 

Eksempler på, hvordan Bernsteininspirerede refleksioner kunne starte  

Udgangspunktet for sådanne analyser kunne være undersøgelser af, hvilke klassifikationer udefra 

og indefra, der med den definitionsmagt sådanne indeholder, dominerer stedets og dermed de 

ansattes egne normer og handlinger. Og som konsekvens heraf også elevernes. 

Eksempelvis ville det måske føre til fornyede refleksioner, hvis man foretog fælles analyser af, hvad 

det egentlig betyder, når man dømmer ’egentlig undervisning’ ude og forsøger at markere en stærk 
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grænse mellem sådan en størrelse, og det der forgår i praksisfællesskaberne på værkstederne på en 

produktionsskole. Og hvad vil der ske, hvis man holder det op imod det samtidigt erklærede ideal 

om så vidt muligt at integrere teori og praksis i sin undervisning? Oven i købet er det jo et lovkrav, 

bl.a. fordi sigtet er, at eleverne skal videre på en ungdomsuddannelse, hvor de med sikkerhed vil 

møde såvel praktisk som teoretisk undervisning. 

En hypotese – eller i hvert fald forhåbning – kunne være, at større fokus på, hvordan samspillet 

mellem praksis- og teorilæringen på værkstederne forgår og bør foregå, vil føre omlægninger med 

sig, der vil kunne skabe bedre muligheder for, at de unge bliver kapable til at gennemføre en 

forestående ’rigtig’ uddannelse.  

Vel at mærke, hvis de ansatte på produktionsskolen sammen kan finde måder at rammesætte og 

gennemføre en sådan mere ’egentlig undervisnings’-præget undervisning på, uden at smide barnet 

ud med badevandet.  

Et andet sted, hvor man kunne tage afsæt, hvis man ville starte sådanne mere komplekse analyser, 

er Bernsteins begreber tydelig og utydelig pædagogik.  

For, som jeg tidligere har beskrevet det, kan der godt nok være klare fordele for eleverne ved at få 

udstukket tydelige rammer og mål i undervisningen – ikke mindst for elever, der i mange tilfælde 

for længst har prøvet at løbe sur i for utydelig rammesætning.  

Men samtidig må man ikke være blind for, hvilke kompetencer mere dialogpræget mål- og 

rammesætning kan bidrage til at udvikle. Og det er vel at mærke kompetencer, som de unge også 

vil få brug for, når de skal videre.  

Vejen hen imod sådanne aktiviteter skal måske gå forbi refleksioner over, hvad det kan betyde i 

praksis, når Bernstein peger på, at det er en afgørende pædagogisk vigtig opgave at tilrettelægge 

aktiviteter, der både fremmer videnstilegnelse fra horisontale og fra vertikale diskurser. 

En start på disse refleksioner, er måske funderinger over, om den håndværksmæssige formidling, 

der foregår på produktionsskolen er blevet for ensidigt stiltiende – og funderinger over, om og i 

givet fald hvordan man også skal gøre den mere eksplicit. 

Bernsteins hypotese i den forbindelse er jo, at en indførelse af et sådant både og vil kunne gøre det 

lettere for eleverne at generalisere og overføre viden til andre situationer.  

Så måske skal både lærer og elever lære at sætte ord på, hvad det er, eleverne lærer – og skal lære?  

Både inden for de horisontale og de vertikale diskurser. 
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Eksempler fra praksis 

I en af Undervisningsministeriet finansieret temahefte om produktionsskoler kan de ansatte måske 

finde eksempler til inspiration på, hvordan nogle produktionsskolelærere ved at bruge en mundtlig 

dialogisk form formår at inddrage og spejle elevernes tværkontekstuelle erfaringer og refleksioner – 

og eksempler på, hvad andre produktionsskoler forstår ved henholdsvis horisontal og vertikal 

læring. (Kirkegaard og Nielsen 2008). 

 

Opgør med egen praksis? 

Hvis Bernstein har ret i, at det, når det drejer sig om horisontal videnstilegnelse ofte er et problem at 

overføre viden fra en kontekst til en anden, må man nok også diskutere, hvad det kan få af 

betydning for skolens organisering.  

Kan skolen planlægge værkstedsundervisning sådan, at samtlige unge får mulighed for at deltage i 

flere forskellige praksisfællesskaber, og kan lærerne i givet fald så mere eksplicit hjælpe dem med 

at overføre viden, som de har tilegnet sig i én kontekst, til andre kontekster? 

 

Et endnu større opgør med egen selvforståelse og praksis vil det nok være for ansatte på en 

produktionsskole, hvis de også vil tage den af Bernsteins teser til sig, der siger, at det ikke bare er 

viden fra horisontale diskurser, men også viden fra vertikale diskurser der er vigtig for alle. For så 

må ledelse og lærere nemlig samtidig forholde sig til, at arten af denne viden er anderledes og 

derfor skal formidles anderledes. For den er ikke er kontekstorienteret, men betydningsorienteret og 

ofte hierarkisk ordnet. Ja, måske skal den derfor ligefrem nødvendigvis formidles som ’egentlig’ 

teoriundervisning – men derfor jo alligevel meget gerne integreres i den praktiske 

værkstedsundervisning. 

 

Som jeg ser det, taler meget i Bernsteins overvejelser altså for, at produktionsskolen ved at følge 

lovens intentioner tættere og ved at bruge nogle af hans begreber i sine analyser vil kunne 

tilrettelægge en undervisning, der kan give flere af de unge bedre muligheder for efter deres tid på 

produktionsskolen ikke bare at påbegynde, men også gennemføre ’rigtige’ ungdomsuddannelser. 
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Sammenfatning 

Min konklusion er altså, at de unges deltagelse i produktive praksisfælleskaber i produktionsskolens 

værksteder ikke mindst via de gode relationer, som aktiviteterne der er medskaber af, er 

befordrende for de unges identitetsudvikling og læring. Og at det faktisk lykkes at motivere et 

flertal af de unge til at gå i gang med en efterfølgende kompetencegivende uddannelse. 

Mine analyser viser, at de ansatte sandsynligvis ved at stille skarpere på Lave og Wengers 

begrebsliggørelser, situeret læring og deltagelse i praksisfællesskaber, vil kunne give de unge endnu 

bedre muligheder for at få gavn af potentialet i de mesterlæreagtige værkstedsaktiviteter. 

  

Samtidig har mine observationer imidlertid vist, at aktiviteterne på produktionsskolen ikke i 

nævneværdig grad lægger op til læring af teori(er) – og kun i sjældne tilfælde som en integreret del 

af værkstedspraksisserne.  

Men henholder de ansatte sig alene til Laves Og Wengers begreber, vil de også her kunne finde 

belæg for, at også den teoretiske læring nærmest opstår af sig selv i det gode møde mellem 

’lærlingene’ og ’svendene’ – og i mødet ’lærlingene’ imellem.  

At det skulle være tilfældet har de to forskere til gengæld ikke stor opbakning til fra andre 

analytikere.  

Sagt på en anden måde, så finder jeg, at analyser og refleksioner, der for ensidigt bygger på Lave og 

Wengers begrebsliggørelser, risikerer at blive for forenklede og derfor ikke i stand til at lægge op til 

tilstrækkeligt virksomme tiltag, der kan hjælpe med at gøre de unge bedre i stand til ikke bare at 

påbegynde, men også at gennemføre en faglig uddannelse. 

Anden del af min konklusion er derfor, at man ved at bruge Bernsteins perspektiver og begreber kan 

komplementere billedet og åbne blikket for, hvorfor det er utilstrækkeligt alene at fokusere på 

relationerne inde i selve det, han kalder den pædagogiske anordning.  

For anvender man hans blik, bliver man bedre i stand til at få øje på de magt-  og kontrolrelationer 

til verden udenfor, som er med til at sætte lys på grænserne for institutionens og de ansattes 

handlemuligheder. Men samtidig tydeliggør det, at disse grænse både kan og skal udfordres. 

Går man ind i feltet med Bernstein som inspirationskilde, vil man også få øje på, hvor komplekse 

analyser, der faktisk skal til, hvis man vil gøre sig håb om at optimere samtlige unges læring.  

Men der er næppe nogen vej uden om det komplekse, hvis man vil være seriøs. 
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Mit svar på mit problemformuleringsspørgsmål om, hvorvidt et skærpet blik på kompleksiteten i 

pædagogiske begrebsliggørelser kan kvalificere ’min’ produktionsskoles bestræbelser på at fremme 

samtlige elevers læring og kompetenceudvikling er altså et ja. Og jeg mener ikke, at der er noget 

der taler imod at udvide den konklusion til at gælde for produktionsskoler som sådan. Så det vil jeg 

også plædere for. Svaret gælder altså for mig at se for produktionsskoler som sådan. 

 

PERSPEKTIVERING 

Jeg vil endda plædere for, at hvis ovenstående konklusioner står til troende, så gælder de med stor 

sandsynlighed også for de fleste andre institutioner i uddannelsessektoren.  

Holder det, er det altså lykkedes mig ved mit enmandsstudie af noget didaktisk-pædagogisk 

interessant på et ’lille sted’ at synliggøre noget alment pædagogisk vigtigt. 

Som illustration af et af de alment pædagogisk meget vigtige forhold, som jeg mener at mine 

analyser har været til at belyse, vil jeg anvende et citat af professor i tosprogspædagogik Anne 

Holmen, der i en radioudsendelse har udtalt, at 

… al god pædagogisk virksomhed handler om brobygning. Brobygning mellem de unges 

hidtidige verden og den verden, de skal ud i. (Holmen 2013). 

Det udsagn, mener jeg nemlig, fremdrager noget centralt, som man også kan konkludere ud fra 

mine analyser. Nemlig dette, at det hvis det skal lykkes for uddannelsessektoren i højere grad at 

hjælpe alle unge (eller i hvert fald de meget omtalte 95%) med at gennemføre en 

kompetencegivende uddannelse, må man magte at bringe den viden, alle unge har erhvervet sig via 

deres egne hverdagslivsprægede horisontale diskurser i spil – men samtidig præsentere dem for nye 

horisontale diskurser og hjælpe dem med at overføre viden fra den ene diskurs til den anden – og 

også præsentere dem alle for adækvat viden fra vertikale diskurser.  

Og i et samfund som vores er det altså ’rigtige’ uddannelsesinstitutioner, der har ansvar for at 

rekontekstualisere og rammesætte undervisningen, så alle får de bedst mulige chancer for at begå 

sig i ’verden udenfor’. 

 

Tager de pædagogiske anordninger ikke ansvaret og opgaven på sig med at tilrettelægge 

undervisning, der krydser horisontal vidensdeling med vertikal vidensdeling, der jo ofte er 
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teoripræget og symbolladet kommunikation, risikerer de at bidrage til, at meget undervisning fortsat 

vil fremstå for en alt for stor del af de unge som den uovervindelige tærskel, som både Hammilton 

og Bernstein hele deres liv har advaret så kraftigt imod. Og uddannelses polariseringen vil fortsætte. 

At der i den forbindelse også er tærskler at overvinde for de ansatte i den danske uddannelsesverden 

har flere forskere været inde på gennem snart mange år. 

I 1991 var forskerne i en rapport fra Lærerseminariernes Evalueringsgruppe & Folkeskolens 

Udviklingsråd, der bl.a. handler om læreres forhold til myndighedskrav og teori således klart ude 

med riven.  

De kaldte simpelthen deres rapport Lærere læser ikke den slags. (Fosgerau, Kristensen og Striib 1991).   

Og desværre er der noget, der taler for, at det ikke siden er blevet lettere at få praktikere til 

systematisk at inddrage teori i deres refleksioner. Således skrev professor Jens Rasmussen i 2007, at 

flere internationale undersøgelser viser, at praktikere udvikler deres egne praksisteorier, der kun 

undtagelsesvis inddrager viden fra uddannelsesforskningen. (Rasmussen, Kruse og Holm (2007).
26

 

Men sker det ikke, er der stor risiko for, at man igen om 20 – 25 år kan konstatere, at vi ikke i 

Danmark er nået længere mod de demokratiske mål, som jo ellers stort set alle ved festlige 

lejligheder bekender sig til: Gode uddannelsesmuligheder for alle – og lighed gennem uddannelse. 

 

 

 

SUMMARY 
 

Productive Relations of Practice 

Counterproductive Reflections of Theory? 

  

                                                             
26 Og selv har jeg da også i de otte år, hvor jeg i Danmarks Lærerforening havde ansvaret for foreningens uddannelsespolitik flere 

gange hæftet mig ved, at OECD i sine rapporter, Education at a Glance, hvor de sammenligner uddannelser i medlemslandene, var 

inde på det samme. De har engang ligefrem karakteriseret Danmark som et mærkværdigt teorifjendsk land.  
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By using anthropological and ethnographical inspired methods, I have examined what production 

schools successfully do to motivate their students to begin a “real” education, often after less than a 

year. I have gathered my empirical data during a field study on a production school in Denmark.  

 

Prior to their start at the production school, the students, aged between 16 and 25, have not 

experienced enough success in school to begin a “real” secondary education. Or else they have 

dropped out. 

My observations confirmed that the school is successful. The students attend every day and thrive 

by producing something that is good enough to sell. And afterwards more than 60% begins on a 

“real” education, most often vocational training in the field of business or crafts. Although many 

drop out. 

 

The anthropologist Jean Lave and the educational theorist Etienne Wenger’s concepts Situated 

Learning and Learning through Communities of Practice inspire me to the first part of my analysis. 

For Lave and Wenger, the concept of context is crucial. They even believe that context-free 

learning does not exist. 

Inspired by the concept of apprenticeship they mostly focus on relations and their significance for 

motivating the students, when their educational journey takes them from the periphery of the 

community of work to full-fledged members. And to underline that the focus point is perspective of 

learning, they dissociate with the concept of teaching – especially context free theory lessons. 

 

Afterwards I have repeated the analysis of my data, but this time inspired by the linguist and 

sociologist of education Basil Bernstein. 

Contrary to Lave and Wenger, Bernstein focuses on the significance of education for learning. 

Consequently, he urges educators to analyze both content and form in what he calls the pedagogic 

device, because to him things are much more complex. On one hand he insists that you cannot 

analyze learning and teaching without studying the recontextualising, which the teacher always 

must do under the influence of power and control that society exercises. 

On the other hand, he insists that the teacher always must take responsibility for choosing the 

curriculum and the teaching methods they feel is most beneficial for their students. In addition, he 

deems that the principals and the teachers only can meet that responsibility, if they are conscious of 

the students having to learn to connect their previous experience and horizontal discourses from 
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their “old” life with new contexts and thus new horizontal discourses. In addition that process has to 

be framed as teaching. 

However, according to Bernstein it especially requires conscious recontextualized education, when 

the often hierarchically arranged theoretical knowledge from the vertical discourses that is to be 

communicated. 

Therefore, his main argument is that too many of the youth will not be able to achieve enough skills 

on their own to transfer knowledge gained through one discourse to another.  

Hence, the responsible parties must reflect more deeply on their attitude towards ‘actual’ or ‘real’ 

education – especially on the usefulness of theory. 

 

By using these seemingly antagonistic views it has on the one hand become clear to me that 

production schools do a good job by organizing efficient communities of practice and establishing 

good relations to and amongst the students and thereby create or recreate the believe, that they are 

able to begin a ‘real’ education. 

Then again, it has also become clearly to me that the employees on the production schools almost 

define their practice oriented work by distancing themselves from what they call ‘actual teaching’. 

 

As a result, my conclusion is that production schools fabricate good and constructive relations. 

However, at the same time the lack of theoretical reflections by the responsible parties augments or 

even creates the students believe in the uselessness of theory – or believe in their inability to learn 

theory.  

Consequently, the production schools only reach the halfway mark. 

They successfully instill courage in the youth to begin a qualifying education, but their work with 

helping the youths to gain the necessary attitude and acquire the necessary skills to complete the 

education is less successful. It might even be counterproductive.  

 

It could be that one of the paths towards education for all is further systematical reflections on the 

interaction between knowledge acquiring from different discourses and thus also the interaction 

between theory and practice. Not just in production schools, but in all institutions of education. 
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BILAG  

 
BILAG 1 

Metal- og træværkstedet  
Drengenes verden 
 

(Uddraget af feltnotatet herunder kan demonstrere noget af værkstedsstemningen hos drengene – 

og illustrere lærerens syn på sin egen rolle. Er han mest mestersvend eller lærer?) 

Metalværkstedet ligger lige over for den smøge, hvor lærerne og de (få) elever, der kommer i bil 

parkerer. Otte kedeldragtsklædte drenge – og der er kun drenge på værkstedet – hænger ud og 

arbejder dels inde i den ret nøgne ’hal’ og dels ude i det fri. Banke- og hvæselydene overdøves 

næsten af P3-musikken fra den store radio, der kører hele tiden. 

Indimellem smutter et par af ’lærlingene’ over i en af bilerne og henter noget, som de tager med 

over til bænken bag værkstedet. 

 

Træværkstedet, der ligger langt derfra i en gammel træbarak nede bag bygningen med blomster- og 

kommunikationsværkstederne, ligner et rigtigt lille snedkerværksted, men de fleste høvlbænke og 

arbejdsborde står tomme. Her arbejder fire drenge alene.  

Læreren, Jan, der er udlært metalarbejder, har sit ’værkfører’-kontor inde bag metalværkstedet. Han 

fortæller, at han i de få måneder, han nu har været ansat, har brugt meget tid på at omorganisere og 

forbedre sikkerheden og derfor i en periode har haft træværkstedet midlertidig lukket.  

- Og så har jeg droslet ambitionsniveauet helt ned og skrottet de fine bestillingsarbejder, for 

dem kunne vi kun leve op til, hvis jeg selv lavede dem, mens drengene så på. Derfor laver vi 

p.t. autobukke, som jeg selv lavede dem, da jeg var i lære. 

Lige da han havde fortalt det, kommer nogle af pigerne fra blomsterværkstedet med et par 

blomsterborde, de gerne ville have repareret. Jan bruger anledningen til at fortælle om sit syn på 

drengenes arbejdsindsats.  

- … når pigerne fra de andre værksteder er på besøg, så arbejder drengene hele tiden. Ellers 

skal jeg hele tiden hente dem ude på bænken. Så det er helt pædagogisk at ha’ dem på 

besøg. 
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I den første formiddagspause samles de fleste af drengene om de mandeblade, som en af dem havde 

hentet i sin bil. En anden af drengene har fået et telefonopkald og forlader gruppen for at bede om 

fri til at gå på kommunen med sin mor.  

- Vi skal ordne noget forældremyndigheds-noget, og der skal jeg åbenbart være med. 

----------------------------------------  

Dagen efter samles alle træ- og metalværkstedsdrengene efter morgenmaden i metalhallen. Alle er i 

deres kedeldragter. Undtagen Emil, der er helt ny. Han har ikke fået sin endnu.  

 

Jan:  

- God morgen. I ved, hvad I skal lave. I skal lave de der bukke. Anders kan vise jer hvordan. 

Og jer på træværkstedet, I kan lave de der reoler, hvis I ikke selv har ideer til andet. 

Men før I går derned, så skal gulvet renses ovre på pædagogværkstedet. (…) Ja, jeg ved at 

det er et lortearbejde, men jeg sagde jo, at I skulle dække ordentligt af inden.  

  ---------------------------------------------------  
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BILAG 2 

Pigernes verden. 
 

(Feltnotatet herunder kan give et indtryk af pigernes ene værksted. Det andet er Blomster. 

Og det kan illustrere, hvaordan læreren ser på sin rolle. 

Er hun svend eller lærer?) 

 

Det er mandag morgen på designværkstedet, og klokken er halv otte. Vi sidder ved det store 

fællesbord i et hyggeligt hjørne af det store lyse rum. Krogen rummer også Karens ’kontor’. Resten 

af lokalet er præget af de aktuelle aktiviteter, som er tryk, vævning og maskinstrikning. På 

kompetencetavlen bag os med elevernes navne på er der ingen drengenavne. 

Læreren Karen er, med hendes egne ord, autodidakt. Hun fortæller, at hun er i tresserne og dermed 

alderspræsident blandt de ansatte, men at hun bestemt ikke føler sig tynget af sin alder.  

Hun har en smittende interesse for de unge og for politik, og denne morgen er hun da også som 

sædvanlig mødt tidligt, så hun kan modtage de unge efterhånden, som de møder op.  

 

Hun når lige at fortælle, hvor positiv hun er over for Socialdemokratiets udspil om tretten års 

obligatorisk uddannelse, og hvor glad hun er for, at hun i den sidste tid har haft en praktikant fra en 

husholdningsskole, før de første piger dukker op.  

- Normalt skal jeg være her og der og alle vegne, men når YY er her har jeg tid til at sidde 

ved siden af eleverne. Hvor er jeg glad for det. Men ellers så bruger jeg meget ung til ung-

læring. 

Pigerne snakker højlydt om deres kærester og sprutforbrug i weekenden og er tilsyneladende helt 

indforståede med, at Karen deltager i samtalen. 

Klokken otte er seks ud af værkstedets otte piger kommet, og Karen giver dem, de flyers om den 

kommende lørdags marked, som kommunikationsværkstedet lige har trykt for dem.  

- Sørg nu for at dele dem ud. De skal ikke i papirkurven. Vi skal ha’ solgt noget! Kommer I på 

lørdag? 

En af pigerne svarer forsigtigt, at hun ikke gider. 
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- Hvad siger du? 

- Jeg mener. Jeg har ikke så meget lyst. 

-------------------------------------------  

Klokken ti minutter over otte går alle over for at spise morgenmad. Elever og lærere fra alle 

produktionsskolens værksteder samles stilfærdigt og småsnakkende i forstuen. Og præcis kl. 8.15 

åbner eleverne på køkkenholdet dørene. 

Eleverne sætter sig holdvis i den største afdeling af salen tættest på køkkenet, mens lærerne går ned 

til deres eget voksen-’hold’ i den lille vinkelafdeling længst væk.  

Der er ikke gjort meget ud af udsmykningen i salen, men der ligger en større stak 

højskolesangbøger – ubrugt – på hylden nede i lærerafdelingen.  

Snakken går lige livligt i begge ender af salen. Og ved lærerbordet bringer Karen igen S-udspillet 

om de tretten års undervisningspligt op. Men til forskel fra hende er souschefen ikke begejstret.  

- De skulle hellere lave folkeskolen om – på vores måde. Allerede fra femte klasse.  

Som det er det er nu, mister skolen allerede alt for mange elever inden de har gået ti år i 

skole. De sku’ heller ta’ og spørge vores elever! 

   -----------------------------------------  

Efter morgenmaden demonstrerer Karen noget på strikkemaskinen, inden pigerne går i gang med 

deres arbejde. 

- Så, nu skal vi regne. Slå 60 masker op. Almindelig glatstrikning. Spænding 10. (…) Du skal 

lige ha’ et stykke papir ved siden af dig, så du kan huske, hvad jeg har sagt. (…) Karen, 

hvad er det jeg skal skrive? (…) Det, jeg lige har fortalt. (…) Se Karen, det går strygende. 

To elever, Y og YY, hjælper hinanden: 

- Tør duY? Jeg skal nok hjælpe dig. Er du klar? (Sætter sig og viser). (…) Åh nej. De her er 

herresmå. YYne overtager og viser). (…) Nej, prøv og se. Den blev underlig. Lad hellere 

Karen vise den første, så skal jeg nok vise de næste. Jeg har aldrig fundet ud af at lave den 

første, men resten kan jeg godt. 

Karen kommer til og demonstrerer: 

- Det allervigtigste er, at den er vinkelret på. – Det betyder? Er du helt med?  
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- Ja, næsten. 

- Ja, det er lidt af en kunst, for du må jo ikke bøje nålen… Træning, træning, træning! … 

Husk at skifte stol ind imellem. For din rygs skyld. (…) Træk, træk, træk. Ja, så kom du bag 

ved tungen. (…) Vinkelret, vinkelret, vinkelret. (…) Og træk, træk, træk. Ja, bag ved tungen. 

(…) Og allervigtigst, at du noterer spændingen. Ellers bliver det jo en helt anden størrelse 

næste gang. (…) 

- Prøv. Sid helt stille. Skriv. Se hvor langt, du kan nå, inden du spørger mig. (…) Inden du 

laver en til, så er det vigtigt, at du vejer den, så vi ved, hvor meget garn, du har forbrugt. 

Karen - til mig:  

- Hvor er jeg glad for at have tid til at sidde ved siden af YYY. Det har jeg normalt ikke. Jeg 

skal være her og der og alle vegne. Derfor bruger jeg meget ung til ung-læring. Se fx YYYY. 

Hun er helt oppe i det grønne felt på kompetencetavlen. 

Det er meget vigtigt, at de får en succes og får brugt matematik og dansk – og får lært at 

huske. 

YY: Jeg kan i hvert fald ikke huske alle de tal. 

Y til YY: Jo, hvis du nu er i byen og har mødt en skide lækker fyr. Ville du så ikke kunne huske 

hans nummer, hvis han havde givet dig det? 

Det sagde min fysiklærer altid. 

   -------------------------  

En gruppe piger skal lave stoftryk med zebraer til hovedpudebetræk og babydyner – med 

praktikanten fra husholdningsskolen, der netop har specialiseret sig i stoftryk. 

- Vi har bestilling på 20 stk., men vi laver flere og sorterer dem i første og anden sortering. 

 

… En lærer fra pædagogværkstedet til Karen: Du bonner mig for 5 m tyl? 

Karen: Ja, det kan du tro – og tilføjer henvendt til mig – og jeg gør det! 

Nogle piger: Må vi holde pause kl. halv tolv? 
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Praktikanten: Nej, vi spiser kl. 12.00 i dag. 

- Ok. 

FORLØBSSAMTALER: 

Hurra, jeg kom af med to! 

JS? 

- Ja, det bedste er, når eleverne hurtigt kommer ud og prøver det, de tor, de gerne vil efter 

opholdet hos os. Og det er ofte ikke de, de troede. Eksempelvis havde vi én, der havde fået at 

vide, at hun var ordblind. Hende fik vi på Københavns Ordblindeskole. Derfra kom hun på 

et VUC, hvor hun tog 10. klasseprøven efter et halvt år. For hun VAR ikke ordblind. 

(Karen lånte mig tre småbøger af Søren Lynge om selvværd, følelser og venner – og en af Anna 

Lynge om hash). Og så plejer jeg – uden pegefingre – at tage stativet med den store sorte 

affaldssæk hen ved siden af de elever som ryger hash – og fortælle dem, at her ryger alt det ned som 

voksne prøver at lære dem, så længe de ryger hash. Og det har i hvert fald virket på mindst en elev, 

som engang fortalte hende, at hun ikke har kunnet ryge siden uden at tænke på affaldsstativet 

 -------  

Karen – efter lørdagen: Jeg fik god kontakt med mange af forældrene … men vi solgte meget lidt. 

Kirstine, specialestuderende fra Pædagogisk Sociologi (til mig): Produktionsskolerne giver succes 

fra dag ét. 

Karen til mig – om kompetencetavlerne: De er blevet et fantastisk værktøj til at synliggøre 

elevernes UDVIKLING. Vi var ganske vidst imod fra starten, især den røde farve på brikkerne. Men 

nu skriver vi dem ud på papir til hver elev. 

  --------------------------------  

Julemarkedsdag den 23-11 i snevejr. Som et postkort. 

Eleverne var meget stolte, når de fik solgt noget. 

Eks. Anna, der virkede meget udadvendt, åben og snakkesalig. Fortalte mig, at hun havde fået en 

depression i gymnasiet. 

Karen: Hun er først blevet udadvendt de sidste to uger. 
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Interviewet finder sted i depotrummet ved siden af designværkstedet, hvor mange af de unges 

kreationer hænger og venter på at blive solgt den følgende lørdag, hvor skolen holder åbent hus. 

Karen er en stovt, rolig og venlig kvinde på 62, som for ca. fjorten år siden flyttede fra Jylland til 

Nordsjælland. Hun kalder sig selv for alderspræsidenten på gården.  

Hun har ingen formel uddannelse, men har, som hun selv smilende siger, et helt livs erfaring med 

uddannelser, som hun ikke har gjort færdig. Til gengæld, tilføjer hun i samme åndedrag, har hun 

meget alsidige erhvervslivserfaringer især inden for handel og kontor. Og på en 

produktionsvirksomhed havde hun meget med lærlinge og praktikanter fra den lokale 

produktionsskole at gøre. Derudover har hun i mange år været medlem af skolebestyrelsen på sine 

egne børns skole og aktiv i spejderbevægelsen. 

- Selvom man ikke var så bogligt stærk, så kunne man jo lære en hel masse, når man ville… 

Og jeg har jo også taget masser af kurser i den tid, jeg har været her på produktionsskolen. 

Ikke mindst i ungdomspsykologi og pædagogik. Det har givet mig meget…  

Jeg ville egentlig gerne have været på pædagogseminarium, og jeg kvalificerede mig da 

også til det via VUC – og blev også optaget. Men min mand, der havde en vis position i 

byen, kunne ikke leve med, at hans kone skulle rende rundt med lilla ble! 

Så jeg kom ikke i gang med en uddannelse. Derimod blev jeg skilt. 

Inden sin start på produktionsskolen arbejdede hun som billedkunstner og blev på den baggrund 

ansat som vikar på det, der nu hedder designværkstedet, hvor hun skulle undervise i serigrafi.  

- Og det kendte jeg ikke meget til, for jeg syede billeder. 

Ikke desto mindre har hun nu været på skolen i 13 år og har undervejs taget pædagogisk 

grundkursus. 

Karen fortæller, at hendes elever i de første år var ret påvirket af hash og at flere af dem også drak 

meget. Men skolen har under den nuværende leder arbejdet meget bevidst med de problemer bl.a. 

ved hjælp af misbrugskonsulenter og tidligere misbrugere – og har fået så godt fat om dem, at det 

p.t. ikke er noget, der fylder meget. 

Hun er meget glad for sit arbejde og understreger, at det især er friheden til – inden for de 

overordnede rammer – at planlægge og præge sit eget værksted, der er hendes drivkraft, men at hun 

ind til hun for nyligt fik en praktikant fra et håndarbejdsseminarium har følt sig alt for alene.  
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- … systematisk sparring, det trænger vi altså til. 

Hvad er det bedste ved arbejdet her? 

- Det bedste er, når de unge kommer videre – når vi kan se at det lykkes, det vi gør, og at de 

kommer tilbage og melder, at nu kører det bare for dem. … Det mest trælse for mig 

personligt er til gengæld, når jeg ikke kan nå ind til den unge. Så bliver jeg simpelthen bare 

ved og ved. Og der kan jeg godt blive ved for længe. I stedet for lige at stoppe op og trække 

vejret og finde ud af, hvorfor jeg ikke kan nå ind. 

 

Hvordan ser du på madordningen? 

 

- Den tillægger jeg meget stor betydning. Især det sociale i det. Især dengang, hvor vi kunne være 

der alle sammen og vi havde fællessang flere gange om ugen. Vores tidligere forstander, hun 

elskede at synge. … Men også det at de unge får en varieret kost. For vi har stadig unge, der 

ikke spiser noget ordentligt derhjemme.  

 

 

 

Har du nogle råd til folkeskolen? 

 

- … Brug flere resurser i folkeskolen til at lave mindre hold og bedre 

undervisningsdifferentiering a la Howard Gardner. Ja, så bliver vi arbejdsløse på 

produktionsskolerne, men der er jo også det bedste, der kan ske. 
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