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Jeg har en tilståelse.  Jeg har været upro-

duktiv. Det er nogen tid siden nu, men er-

kendelsen af min brøde har siden givet 

mig søvnløse nætter. Tillad mig at gå til 

bekendelse og berette omfanget af min 

forsømmelse:

I september måned 2013 brugte jeg 

helt bevidst 2 dage af mit (arbejds)-liv på at 

fylde jord i et hul dybt inde i en nordjysk 

skov.  Som om det ikke var slemt nok i sig 

selv, havde jeg medskyldige: 3 unge men-

nesker og en kollega, som jeg havde over-

talt til at hjælpe med at fylde jord i hullet. 

Vi ville ikke som sådan gemme noget i hul-

let. Vi ville bare fylde det med jord. Vi hav-

de planlagt aktionen grundigt i forvejen, så 

jeg kan dårligt komme nu og påstå, at vi 

handlede uoverlagt eller i affekt. Jeg påta-

ger mig det fulde ansvar for, at vi handlede, 

som vi gjorde. Til mit forsvar har jeg følgen-

de bemærkninger:

De 3 unge mennesker, som var med i 

den uproduktive 

produktion
-Kulturen som vi plejer

den beskrevne jordpåfyldning, er alle ele-

ver på STU – Lov om ungdomsuddannelse 

for unge med særlige behov. Som et ele-

ment i deres uddannelsesforløb, var de i 

færd med at reetablere et fortidsminde i 

forfald.  De påtog sig hver især et person-

ligt ansvar for, at sikre vores fælles kultur-

arv for kommende generationer. Deres ar-

bejde var derfor et uegennyttigt og sam-

fundsmæssigt væsentligt bidrag til bevarel-

sen af kulturspor, der giver os og vore ef-

terkommere vigtig og uerstattelig viden 

om tidligere generationers samfund på 

hvis fundament, vi har bygget vores. De 3 

elever deltog engageret, frivilligt og moti-

verede i opgaven. Det er dét, som menne-

sker gør, når man giver dem mål, midler og 

medindflydelse.  De tilegnede sig under-

vejs uvurderlige personlige, faglige og so-

ciale færdigheder i kraft af deres kloge 

hænders arbejde.

Hvorvidt noget er produktivt eller ej af-

hænger helt af, hvordan vi definerer værdi-

en af vores produkter, og vi trænger i den 

grad til en nytænkning af præmisserne for 

vores forståelse af økonomi. I traditionel 

økonomisk forstand har vi som mennesker 

en nytteværdi svarende til den værdi vi ska-

ber, når vi producerer varer eller ydelser.  

Grundet forskelle i menneskelige forud-

sætninger, ydeevne og stadie i et livsforløb 

har vi derfor, som individer, forskellig pro-

duktivitet og dermed nytteværdi i traditio-

nelt økonomisk perspektiv.  Mennesker 

uden den fornødne produktivitet bliver 

overflødiggjort på arbejdsmarkedet. En 

kombination af faktorer som: Personlige 

forudsætninger, social arv og en ikke ube-

tydelig grad af held i afgørende øjeblikke, 

afgør hvor på produktivitetskurven, vi hver 

især befinder os på et givent tidspunkt. Sik-

kert er det imidlertid, at kurven knækker. 

Vor fysik svækkes, vi slides og vi bliver syge.

De heldige af os har inden da oplevet 
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berigelsen ved få lov til at deltage i de for-

skellige fællesskaber, som arbejdslivet også 

tilbyder det produktive menneske: Kollegi-

ale relationer, det faglige fællesskab, glæ-

den ved at mestre et fag, evnen til og frihe-

den ved selvforsørgelse samt bevidstheden 

om, at éns hånd- og hovedværk er værdi-

fuldt, nyttigt og anerkendt. Hvis man som 

menneske ikke umiddelbart besidder de 

rette forudsætninger for at uddanne sig på 

traditionel vis, kan det blive en lang og 

hård kamp at nå så langt. 

Der findes en gruppe af unge, som har 

til fælles, at de i deres hidtidige livsforløb 

ikke har haft succes i det etablerede ud-

dannelsessystem. For disse unge findes der 

mere individuelt orienterede tilbud. Disse 

tilbud er i uddannelsessammenhæng små 

og ofte oversete, men de er vigtige bygge-

sten i vores uddannelsessystem. Et eksem-

pel herpå er netop STU-Loven, som hen-

vender sig til unge mellem 17 og 25 med 

særlige læringsmæssige forudsætninger. 

Gennem individuelle undervisnings- og ud-

dannelsesforløb fremelsker, træner og ved-

ligeholder de unge færdigheder, der er 

nødvendige for at kunne mestre et værdigt 

og voksent liv. De unge viser os ”voksne” 

grænseløs tillid, når de inviterer os til at gø-

re et nyt forsøg sammen med dem.

Hvis vi skal være troværdige i vores om-

gang med disse unge mennesker kræver 

det, at vi er i stand til at anvise relevante 

beskæftigelsesmuligheder, når færdighe-

derne efter endt uddannelse er tilegnet. I 

stedet for at opfinde hjernedøde såkaldte 

nyttejob og aktivering, skal vi komme de 

unge mennesker i møde på deres præmis-

ser med de evner og forudsætninger, de 

har. Vi skal have genskabt respekten for ar-

bejdet - også det mere enkle af slagsen. 

Det er ikke ligefrem fordi, der mangler op-

gaver at tage fat på, men mange sam-

fundsnyttige opgaver bliver ikke løst be-

grundet i økonomiske hensyn og ”nødven-

dighedens” politik. Men det er også nød-

vendigt for mennesker at kunne udfolde 

og udvikle sig gennem deltagelse i produk-

tion og arbejde og fællesskab. Lad os få en 

debat om det nødvendige og værdifulde 

arbejde. Lad os gøre det uproduktive pro-

duktivt. Det er livsvigtigt.

Et bidrag til udviklingsprojektet ”God 

uddannelse til alle unge” udarbejdet af 

John Landergren, Projektgruppe 2. John 

Landergren er faglærer på Skovværkste-

det, PMU Sindal. 


