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- Baggrunden for arbejdet med inspirati-

onsmaterialet er et behov for en doku-

mentationsform, som bygger på en væ-

sentlig involvering af eleven, fortæller Bo-

dil Husted.

Det økonomiske grundlag for arbejdet 

er en bevilling fra Tips & Lottomidler til ma-

terialet ”Fortællinger om læring – der skal 

to til tango”. Metoden har særligt fokus på 

det samskabende perspektiv med eleven 

som medskaber af praksisfortællingen og 

elevens egen refleksion over sin læring og 

udvikling. Lidt mere lige ud af landevejen 

dækker det over, at eleven sammen lære-

ren skal afdække, hvad der skete og hvad 

der var udviklingen i et bestemt praktisk ar-

bejde eller en læringssituation og sætte 

det ind i den store sammenhæng – altså 

elevens STU-plan med de individuelle mål. 

Det vil sige, at elevens egne tanker om sin 

udvikling er et vigtigt omdrejningspunkt. 

Målet er at tilgodese den enkelte elevs ud-

viklingsmuligheder og dokumentere den 

udvikling der sker både for eleven, for sko-

len og for bevilligende myndigheder.

Metoden giver endvidere mulighed for 

at udvikle en mere ensartet praksis, både i 

undervisergruppen og på tværs af STU-ud-

byderne.

 Læring skabes sammen med eleven:

der skal to til tango...
FUS, Foreningen af uddannelsessteder, Ligeværd, barsler med nyt inspirations- 
og dokumentationsmateriale til undervisere på STU (Særligt Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse). LIGEVÆRD har i den forbindelse talt med cand.mag 
og master Bodil Lomholt Husted, der, sammen med cand.mag Kirstine Ipsen, 
er forfatter bag materialet.
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- Metoden starter med det vi kalder den 

”tynde” fortælling, som er underviserens 

fortolkning af en konkret situation. Oven 

på den fortælling bygger vi videre med 

elevens fortolkning og refleksion over, 

hvad der skete. Det er den vigtige forståel-

se i metoden med det samskabende prin-

cip, at en underviser ikke kan ”kigge” ind 

i hovedet på en elev. Underviseren kan 

kun observere og beskrive konkret ud fra 

sit eget perspektiv. Derfor kan undervise-

rens fortælling ikke stå alene, forklarer Bo-

dil Husted.

-  Det er vigtigt, at eleven lærer at lære 

og måske lærer at de kan lære. Så elevens 

bidrag og tanker om den tynde fortælling 

er vigtig både for det samlede perspektiv, 

praksisfortællingen og dermed for at ele-

ven lærer at reflektere og sætte ord på – 

både i uddannelse, i arbejde og i deres liv i 

det hele taget, understreger Bodil Husted.

Besøg på STU steder

Materialet er blandt andet blevet til gen-

nem besøg på STU steder, hvor Bodil Hus-

ted og Kirstine Ipsen har kunnet observere 

praktiske situationer og tale med både 

elever, undervisere og ledere om, hvordan 

evaluering og registrering af eleverne for-

går i dag. Materialet har efterfølgende 

været til gennemlæsning og vurdering hos 

undervisere og ledere på en række STU 

steder. I november deltog Bodil Husted og 

Kirstine Ipsen med en workshop om prak-

sisfortællinger som dokumentationsform 

på FUS’s årsmøde. På årsmødet fik de me-

get god feedback og input.

- Der er ingen tvivl om, at hvis metoden 

skal gøres til en naturlig organisatorisk 

praksis, så skal den fødes, sættes i gang og 

understøttes af uddannelsesstedernes le-

delser. I vores optik er der et perspektiv for 

den enkelte STU-elev, et perspektiv med 

en samlende organisatorisk praksis på det 

enkelte uddannelsessted og et perspektiv 

med udvikling af fælles praksis for STU-til-

buddene på tværs af skolerne, understre-

ger hun.

Presset er øget i uddannelsessystemet 

med en ny EUD reform, en ny uddannelse 

med Kombineret Ungdomsuddannelse, 

produktionsskolernes rolle etc.

- En fælles dokumentationspraksis med 

afsæt i den enkelte elev, og støtten til at 

blive læringsparate, vil både imødekomme 

behovet for dokumentation i forhold til 

myndigheder og kunne bidrage til at tyde-
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liggøre uddannelsesstedernes og STUs rol-

le i det samlede uddannelsesbillede, slutter 

Bodil Husted.

Materialet er i skrivende stund ved at 

blive trykt. Herefter sendes et eksemplar til 

alle skoler og uddannelsessteder, ligesom 

det også bliver tilgængeligt som e-paper 

på Ligeværdshjemmeside www.ligevaerd.

dk. På hjemmesiden findes i forvejen mate-

rialet ”Progression af elevernes læring og 

udvikling”, som det nye materiale bygger 

videre på. 


