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- kan man kalde det uddannelse?

At finde sig selv 
og den rigtige plads i samfundet 
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STU’en har stor betydning

STU’en har stor betydning i arbejdet på at 

give den enkelte unge optimale mulighe-

der for at klare sig videre frem i livet, viser 

en undersøgelse lavet i forbindelse med et 

speciale på Aalborg Universitet. Undersø-

gelsen har sit udgangspunkt på institutio-

nen Nr. Vesterskov ved Dybvad i Nordjyl-

land og inddrager desuden Frederikshavn 

og Brønderslev kommuner. Modningen 

og arbejdet med refleksionsevnen og der-

af større forståelse for egne muligheder 

og begrænsninger, er den form for læring 

under STU’en, der kan ruste den unge til 

højest mulig grad af selvhjulpethed videre 

i livet. 

I juni 2007 vedtog Folketinget enstem-

migt STU-loven (Lov 564) om en 3-årig 

”Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannel-

se”. STU’ens formål er at give den unge 

faglige og sociale kompetencer til en så 

selvstændig og aktiv deltagelse i voksenli-

vet som muligt og så vidt muligt til beskæf-

tigelse videre frem.

Undersøgelsen af STU’ens betydning 

bygger på observationer og interviews 

med aktører, der på forskellig vis har berø-

ring med STU-processen. Ved at analysere 

erfaringer og beretninger om STU arbej-

det, var undersøgelsens hensigt at skabe 

en dybere indsigt i den betydning STU’en 

har for de unge og for samfundet.

Modning til selvhjulpethed

Det ”at modnes” er et centralt element i 

STU’en, hvor der tages udgangspunkt i de 

områder, den enkelte unge har behov for 

at udvikle og modnes i forhold til. Det er 

vigtigt at give den unge tre års ro til at fin-

de sig selv og få afklaret sine muligheder 

Som lederen på Nr. Vesterskov, Karen Ga-

densgaard, påpeger:

”I den periode de er her, kan vi give 

dem nogle rammer og en modningsperio-

de. Det er jo ligeså meget den treårige 

modningsperiode, som STU’en giver, der 

giver dem tid og ro til at få lært lidt mere 

om, hvordan man gebærder sig, der måske 

gør dem mere rustede til at være i samfun-

det.”

STU’en har således ikke bare det formål 

at lære den unge faglige og sociale kompe-

tencer med henblik på den højest mulige 

grad af selvhjulpethed og at ruste dem til 

samfundets krav. Men også de mere eksi-

stentielle dimensioner er vigtige, som ek-

sempelvis følelsen af at kunne noget, at 

være en succes i eget liv. UU-vejleder i Jam-

merbugt Kommune, på undersøgelsestid-

punktet UU-vejleder i Brønderslev Kommu-

ne, Lene Hedemand siger:

”De får tre års ro til at finde sig selv. 

”I den periode de er her, kan 
vi give dem nogle rammer 
og en modningsperiode. Det 
er jo ligeså meget den 
treårige modningsperiode, 
som STU’en giver, der giver 
dem tid og ro til at få lært 
lidt mere om, hvordan man 
gebærder sig, der måske gør 
dem mere rustede til at 
være i samfundet.”
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Mange af de her unge, de er jo simpelthen 

så nederlagsprægede, når de kommer ind, 

så de får tre år til at finde sig selv og finde 

ud af, at de er rent faktisk en succes i deres 

eget liv. Og den synes jeg er meget vigtig.”

Denne modningsperiode kan meget 

vel være den, der gør en forskel for de 

unge i forhold til det at skulle klare sig selv-

stændigt videre frem i livet, på trods af de 

problemer de har.

De unge på STU har brug for anerken-

delse 

Selve brugen af begrebet ”uddannelse” 

om STU’en har stor indflydelse på den be-

tydning STU’en har. Med STU’en har alle 

unge i det danske samfund fået mulighed 

for at tage en ungdomsuddannelse. Der er 

således ikke længere nogen borgere i det 

danske samfund, der ikke har muligheden 

for at få et papir på, at de har gennemført 

en ungdomsuddannelse.

Et centralt aspekt er dermed den aner-

kendelse, der ligger i, at man fra samfun-

dets side accepterer, at denne udsatte 

gruppe unge tilbydes en mulighed for at 

uddanne sig, og at man netop anvender 

begrebet uddannelse om denne proces. At 

samfundet har givet disse unge et retskrav 

på uddannelse har en særlig betydning for 

hele grundlaget for STU’en, hvilket diskus-

sionen i folketingssalen under STU-lovens 

behandling i 2007 bar præg af. Det frem-

går af dette citat af Tina Petersens (DF) ved 

forslagets behandling:

“Udgangspunktet skal være den enkel-

te og dennes behov. Vi skal skabe mulig-

hed for, at de unge kan opnå kompetencer, 

hvor de kan komme til at føle sig mere 

værdsatte, mindre byrdefulde, og samtidig 

skal de have mulighed for at opbygge de 

værdifulde venskaber, som er så nødven-

dige for at få så godt et socialt liv som mu-

ligt. Det skal være slut med at diskriminere 

på dette område.” 

Det drejer sig om ikke at “diskriminere 

på dette område”, som her understreges. 

Der ligger en stærk anerkendelsesdimensi-

on i STU-loven, ikke kun på baggrund af 

selve begrebet uddannelse, men også i for-

hold til, at de unge skal føle sig mere værd-

satte i samfundet via opnåelse af kompe-

tencer og færdigheder, der kan få dem til 

at føle sig “mindre byrdefulde”.

Begrebet uddannelse skaber forvent-

ninger.

Læring er et grundlæggende behov 

hos mennesket, hvilket også betyder, at 

samfundet, naturligt nok, ofte drager pa-

ralleller mellem det at tage en uddannelse 

og det at lære noget. Læring ligger implicit 

i forståelsen af begrebet uddannelse.

En stor del af opfattelsen af, at de unge 

har fået ”lige muligheder” bygger på be-

grebet uddannelse. Før STU’en, blev der ar-

bejdet med de unge ude på institutioner-

ne. Netop motivationen hos den unge til 

læring i STU-processen, kan ligge i, at man 

nu anvender begrebet uddannelse. Det fø-

rer videre til de mere eksistentielle aspekter 

omkring muligheden for uddannelse, der 

kan føre til øget selvværd og følelse af me-

ning med tilværelsen. I den optik skaber 

selve ordvalget, italesættelsen af proces-

sen, betydning.

Det at anvende ordet uddannelse i ste-

det for fx at kalde STU’en for et pædago-

gisk forløb, kan dog have utilsigtede kon-

sekvenser, for de unges forventninger til 

fremtiden, som underviser Birgit Bjerrega-

ard, Nr. Vesterskov, udtaler:

”Jeg synes lidt STU’en er en narrehat 

for de unge. Der er ikke tænkt på, hvad 

den unge skal videre, der er ingen overbyg-

ning til STU’en. De får et papir, som de al-

ligevel ikke rigtigt kan bruge til noget. På 

den anden side virker de jo stolte og glade 

over at få det stykke papir, så det har jo en 

eller anden funktion alligevel at kalde det 

noget”

Dobbeltheden i anvendelsen af uddan-

nelsesbegrebet synliggøres her. At STU’en 

kan give den unge forventninger om en 

fremtid på arbejdsmarkedet, som alligevel 

ikke er realiserbar, men at STU’en samtidig 

kan gøre den unge stolt og glad og der-

med medvirkende til følelsen af selvværd 

og at være ”mindre byrdefuld” for samfun-

det, altså det anerkendende element. Om 

brugen af ordet uddannelse siger en sags-

behandler i Frederikshavn Kommune:

”Vi ved godt at hvis du går på teknisk 

“Udgangspunktet skal være 
den enkelte og dennes 
behov. Vi skal skabe 
mulighed for, at de unge 
kan opnå kompetencer, 
hvor de kan komme til at 
føle sig mere værdsatte, 
mindre byrdefulde, og 
samtidig skal de have 
mulighed for at opbygge de 
værdifulde venskaber, som 
er så nødvendige for at få 
så godt et socialt liv som 
muligt. Det skal være slut 
med at diskriminere på 
dette område.” 
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skole på mekanikerlinjen så ender det med, at du bliver mekani-

ker. Det kan vi ikke sige med STU’en. Inden STU’en var der ikke 

en uddannelse til den målgruppe. Det er der nu. Allerede her bli-

ver det vanskeligt at definere uddannelsesbegrebet ud fra en al-

mindelig kontekst, det som du og jeg tænker, når vi hører ordet 

uddannelse.”

Her kommer sagsbehandleren ind på en grundlæggende kri-

tik af spørgsmålet om det at kalde STU’en for en uddannelse. I 

begrebet uddannelse kan der ligge nogle forventninger til frem-

tidige muligheder på arbejdsmarkedet, som måske aldrig bliver 

en mulighed. Det er således vigtigt at arbejde med de unges fore-

stillinger og forventninger og netop, som det også ligger i aner-

kendelsesbegrebet: At tage udgangspunkt i det, den unge kan, 

fremfor i de ting, der ikke kan blive en realitet.

STU’en kan betragtes som den yderste marginal for uddan-

nelse i det danske samfund, og henvender sig til en gruppe unge, 

med vanskeligheder af forskellig art, der betyder, at de ikke har 

mulighed for at tage en ordinær ungdomsuddannelse. STU’en er 

derfor en måde at bidrage til øget selvværd og mere mening i til-

værelsen for en udsat gruppe unge i det danske samfund. At dis-

se unge har fået mulighed for en STU kan skabe grundlag for po-

sitiv resonans i deres liv. STU’ens vigtigste opgave er at hjælpe 

den unge til, som det formuleres af en UU-vejleder i Brønderslev 

”at finde sig selv og den rigtige plads i samfundet”. 

FAktAboks:

743 elever har fuldført ungdomsuddannelsen for unge 
med særlige behov (STU) i 2011. Det er mere end dob-
belt så mange som i 2010, som var første år, hvor et 
fuldt treårigt STU-forløb kunne afsluttes. Ungdomsud-
dannelse for unge med særlige behov har det særlige 
kendetegn, at praktik og andre praktiske elementer 
indgår som en naturlig og integreret del af den unges 
uddannelsesplan. 

Et nyt notat om seneste opgørelse af aktiviteten beskri-
ver STU fra uddannelsens start i 2007 til 2011. Et af de 
positive resultater er, at 17 procent af de 306, der i 
2011 er faldet fra STU, til gengæld er kommet i gang 
med en anden ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

- Det er regeringens mål, at 95 procent af alle unge 
gennemfører mindst en ungdomsuddannelse. Det gæl-
der også unge med særlige behov. Derfor glæder det 
mig, at flere fuldfører STU, så også denne gruppe af 
unge dermed får bedre muligheder for videre uddan-
nelse og beskæftigelse samt et godt og rigt voksenliv, 
siger børne- og undervisningsminister Christine Antori-
ni.

I 2007, hvor STU havde sit første optag, startede 736 
unge på STU. Med udgangen af 2011 var 5.086 unge i 
gang med en STU. I alt 1.300 elever har fuldført en 
STU. Siden uddannelsens start i 2007 har 824 elever af-
brudt uddannelsen. De væsentligste årsager til afbrud 
er personlige årsager, samt at eleven er begyndt på en 
anden uddannelse.
(Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet)

743
elever 
har fuldført en STU

”Vi ved godt, at hvis du går på teknisk 
skole på mekanikerlinjen så ender det 
med, at du bliver mekaniker. Det kan vi 
ikke sige med STU’en. Inden STU’en var 
der ikke en uddannelse til den målgruppe. 
Det er der nu. Allerede her bliver det 
vanskeligt at definere 
uddannelsesbegrebet ud fra en almindelig 
kontekst, det som du og jeg tænker når vi 
hører ordet uddannelse.”
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