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LIGEVÆRD

Forord
Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
(STU) adskiller sig på væsentlige områder fra andre ungdomsuddannelser i
det ordinære uddannelsessystem. Det gør den ikke mindst med kravet om, at
uddannelsen altid skal tilrettelægges specifikt efter den unges behov og forudsætninger.
Derfor eksisterer der ingen standardmål og målepunkter for den unges læring
og udvikling, idet disse altid må defineres individuelt.
For løbende at kunne følge, at det pædagogiske arbejde med den unge kommer til udtryk i en synlig udvikling – en progression – er det nødvendigt at observere, vurdere og dokumentere at dette sker.
Dokumentation af progressionen i den unge STU elevs udviklingsforløb har et
særligt fokus på statusmøder mellem den unge, dennes forældre, kommunens
UU vejleder og sagsbehandler samt repræsentanten for STU udbyderen.

Dokumentation –
hvorfor, hvad og
hvordan?

Ligeværd har udviklet dette inspirationsmateriale, som henvender sig til det
faglige fællesskab af undervisere, der er knyttet til den unge elev. Grundlaget
for materialet er et Udviklingslaboratorium gennemført i oktober 2012, hvor
en gruppe undervisere og vejledere repræsenterende et bredt udsnit af STU
uddannelsesstederne var samlet og gav input i form af en præcisering af STU
uddannelsens rammer, underviser og vejledernes behov samt fortællinger fra
egen praksis, hvoraf nogle udgør inspirationsmaterialets cases.
En særlig tak til disse undervisere og vejledere for deres bidrag og engagement
i materialets tilblivelse.
Formålet med materialet er at støtte udviklingen af en evaluerings- og dokumentationspraksis i STU undervisningen, som dels vil bidrage til at kvalitetssikre målorienteringen i det pædagogiske arbejde med den unge, dels vil bidrage
til en forbedret platform for dialogen om den unges progression på statusmøderne med den kommunale myndighed.
Inspirationsmaterialet er udarbejdet af konsulent, Cand.mag. Kirstine Ipsen og
konsulent, Cand.mag. og Master Bodil Lomholt Husted
Udvikling af materialet er støttet af Tips & Lotto midler for 2012.

Sekretariatet for Ligeværd
April 2013
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Dokumentation – hvorfor, hvad og
hvordan?
Inden for STU uddannelsesområdet – ligesom inden for alle andre områder af
uddannelsessektoren – er der et stærkt fokus på kvalitetssikring i uddannelserne og dokumentation af resultater.
For STU uddannelsen opleves dokumentation af resultater at udgøre et stigende
fokus i samarbejde og dialog mellem STU udbyderen og forvaltningsmyndigheden, kommunen med sagsbehandler og UU vejleder.
STU uddannelsen tilrettelægges altid som et individuelt forløb for den unge og
derfor er det en særlig udfordring at synliggøre, hvordan forløbet har kvalitet,
at synliggøre den unges progression i udviklingsforløbet og sluttelig – at dokumentere denne progression og målopfyldelse.
Det er derfor formålet med inspirationsmaterialet at give forslag til, hvordan
det dokumenteres, at det pædagogiske arbejde i den unges STU forløb bliver til
progression i forhold til læring og udvikling for den unge.
Men først lidt om rammen for STU uddannelsen.

STU-uddannelsen ifølge lov og bekendtgørelse
Den 3-årige STU uddannelse er for målgruppen af udviklingshæmmede unge og
unge med særlige behov, som vurderes ikke at kunne gennemføre et af de ordinære ungdomsuddannelsestilbud.
Formålet med ungdomsuddannelsen er

Uddannelsesplanen udarbejdes af kommunens UU vejleder sammen med den
unge og dennes forældre og planen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder
boundervisning – alt sammen sådan, at det vurderes som realistisk, at den
unge kan nå de fastsatte uddannelsesmål.
Fag og aktiviteter vælges ud fra, om de er egnede til at:

1. Fremme den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage
selvstændigt og aktivt i samfundslivet,
2. Fremme den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til
at få et selvstændig og aktivt fritidsliv, og
3. Er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- og
beskæftigelsessituationer
(Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, kap. 3, § 6, stk. 2).

STU uddannelsen afsluttes med et kompetencebevis, som beskriver de kompetencer, den unge har udviklet.
Det fremhæves i vejledningen til STU loven, at den unges uddannelsesforløb
skal tilrettelægges med sammenhæng og progression, sådan at eleven sikres
en kontinuerlig og integreret, faglig, social og personlig udvikling.
Kommunen er den øverste administrative myndighed med ansvar for at opfylde
STU lovens målsætning; i praksis vurderes resultaterne af den unges individuelle uddannelsesforløb i et samspil mellem UU vejleder, den unge og repræsentant for den pågældende STU udbyder. Det sker på statusmøderne, hvor progressionen i den unges forløb er emne for mødet.

Dokumentation – hvorfor?
At udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv
deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og
beskæftigelse.
(Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, kap. 1 § 1).

Det siges videre, at ungdomsuddannelsen skal tilrettelægges under hensyntagen til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser og sådan, at
den unges ønsker bliver medbestemmende for uddannelsesplanen.
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STU loven og vejledningen siger, at den unges STU forløb skal tilrettelægges
med sammenhæng og progression, men der gives ingen mere præcise krav til
progressionen eller til dokumentationen af progression.
På statusmøderne er det netop progressionen, der er i fokus for samtalen om
processen frem mod opfyldelsen af det overordnede mål – at gøre den unge
klar til voksenlivet.

Dokumentation – hvad?

Men spørgsmålet om dokumentation er ikke altid enkelt.
Valget af dokumentationsform afhænger af genstanden for dokumentationsbehovet. Hvis der mangler en afstemning om de udviklingstrin, der skal dokumentere progressionen i den unges forløb, så bliver spørgsmålet om valg af dokumentationsform problematisk.
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FOR:
Hvad skal man vælge at fokusere på, når der skal dokumenteres
progression og udvikling?

		

Hvilke tegn på udvikling skal iagttages?
Hvordan observeres og forstås sådanne tegn?
Forstår alle de involverede i den unges STU tegnene på samme måde?

Sådanne spørgsmål – og mange flere – er man nødt til at stille til dokumentationsopgaven, inden man vælger praksis og metoder for dokumentationen.
Den store udfordring for STU udbydere og undervisere er netop at vælge en
dokumentationsform, som er både rummelig og præcis nok til at indfange og
beskrive den unges udviklingstrin, delkompetencer og behov for yderligere udvikling inden for den overordnede uddannelses- og undervisningsramme.

Dokumentere
progression i den
unges læring og
udvikling

Formålet med dokumentationen af progression må altid være udviklingsorienteret, fordi den skal bruges til at vurdere, om der skal ske ændringer i den unges
uddannelsesforløb. På den måde er dokumentationen også det redskab, som
begrunder, hvorfor der evt. skal ske justeringer i den unges forløb. Eller omvendt – hvorfor planen fastholdes som realistisk og hensigtsmæssig.

Dokumentation – hvordan?

Dette inspirationsmateriale sætter rammen for den praksis, omkring evaluering
og vurdering, som går forud for dokumentation. For dokumentationen er resultatet af evaluering og vurdering af den unges progression, hvor mål sammenholdes med aktiviteter og resultater.
Materialet illustrerer bl.a. ved hjælp af cases fra en STU praksis, hvordan den
unges uddannelsesmål omsættes til aktiviteter, og hvordan der iagttages progression i den unges udviklingsforløb.
Der gives eksempler på, hvordan udvikling iagttages, gøres til genstand for
evaluering og dokumenteres.
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Dokumentere progression i den unges
læring og udvikling
I almindelighed bliver elevers læringsprogression og indfrielse af en uddannelses mål dokumenteret gennem standpunktsbedømmelser og eksamener.
Systemet er bygget op omkring nogle foruddefinerede kriterier, som eleven/den
studerende skal vurderes i forhold til. Det mest kendte vurderingssystem er
karakterskalaen.
Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov har til hensigt at udgøre en
ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Ungdomsuddannelsen er et planlagt og koordineret uddannelsesforløb beskrevet i en uddannelsesplan, hvor der sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling,
og ikke et ensartet undervisningstilbud gennem hele uddannelsens forløb1.
Slutniveauet for den unges kompetencer er derfor ikke – som i andre uddannelser – foruddefineret. Der er altså ikke et bestemt punkt, som den unge skal
ramme – og få sin ’dom’ i forhold til, udtrykt fx som et 7-tal eller – i en mere
visuel udgave – i en middelglad eller meget glad smiley.
Tilgangen i særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse er modsat; at være udforskende og undersøgende på, hvor langt den unge kan bevæge sig i forhold
til: (a) at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet; (b) at indgå i sociale
sammenhænge og få et selvstændigt og aktivt fritidsliv og; (c) udvikling af
kompetencer, som kan bruges i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer.2
Sigtepunktet for understøttelse af den unges læring og udvikling er de blå markeringer – og udfolder sig indenfor personlige, sociale og faglige udviklingsområder.
Så har vi rammen!
Det næste spørgsmål er at have en fælles forståelse af, hvad undervisning, læring og udvikling omfatter. Når man som underviser i et fagligt fællesskab for
STU skal dokumentere læring og udvikling, har det afgørende betydning, at
man er enige om, hvad der udgør ens dokumentationsfelt.
Dette inspirationsmateriale tager afsæt i Knud Illeris’ læringsbegreb, der er formuleret som:
Alle processer, der fører til varig kapacitetsændring – det være sig af kropslig,
erkendelsesmæssig, psykodynamisk (følelses-, motivations- og holdningsmæssig) eller social karakter.

1) Se STU-vejledning, kapitel 1 ”Intentioner”.
2) Se Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, §6, stk. 2.
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Illeris markerer, at læring ikke blot handler om at lære et pensum eller udgør
resultatet af et snævert undervisningsbegreb udfoldet i et klasserum.
Læring sætter fokus på den lærende, hvad der sker af livslange tilegnelses-,
omformnings- og udviklingsprocesser, hvor viden, forståelse, motivation, holdninger, følelser, kommunikation og socialitet indgår i en uadskillelig helhed.
Undervisning sætter fokus på, hvad læreren gør for at skabe rammerne for den
lærendes udvikling.
Læring sker netop i et dynamisk samspil mellem den lærende og omgivelserne,
dvs. andre lærende, underviseren, konteksten mv.. Undervisning kan altså foregå i mange forskellige ’setups’.
Man kan således sige, at tegnene på udvikling – eller med et andet ord – indikatorerne for forandring, dvs. de forhold underviseren skal dokumentere, skal
findes i læringsbegrebets definition. Det knytter sig her til:

Kognitive forståelser

Følelser

Færdigheder

Holdninger

Motivationer

Samspil med andre

1. trin er at få sådanne forhold beskrevet.
2. trin er at vurdere, hvilken udvikling der sker over tid, dvs. at kunne iagttage
forskelle, og forskelle på den særlige måde, at der sker en progression mod noget mere. Dette mere knytter sig til de tidligere nævnte blå markeringer.
Den helt centrale udfordring i trin 2 er at undgå at gøre sådanne vurderinger
subjektive, dvs. ikke begrundede, ’synsninger’, hvormed der tænkes på den enkelte undervisers subjektive vurdering; men tværtimod at finde en måde, hvorpå ens iagttagelser bliver lagt frem for de andre i fagfællesskabet og netop sådan, at det bliver muligt for andre at kigge med over skulderen. Man kan sige,
at kolleger inviteres med ind i det ’iagttagelsesfelt’, som den enkelte underviser
har set og dernæst beskrevet.
Iagttagelsesfeltet og vurderingerne af læring og udvikling skal løbende i ungdomsuddannelsen danne afsættet for tilrettelæggelse af rammer for den lærendes fortsatte udvikling.
Rammer forstås her i relation til aktiviteter, fysiske rammer, deltagerkreds,
undervisningsform – eller måske bedre udtrykt – læringsformer og metodiske
principper. Der skal – som uddannelsesplanen siger – løbende ske en planlægning og koordinering af rammer for den lærendes udvikling, sådan at undervisningstilbuddet ikke bliver ensartet gennem uddannelsen, men differentieret
efter elevens interesser, potentialer og kapaciteter (det, Illeris kalder kapacitetsændringer).
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Fortællingen som metode
Når man vælger hvilken dokumentationsmetode, man vil bruge, skal man sikre
sig, at metoden er både rummelig og præcis nok til, at den kan indfange den
unges udviklingstrin, delkompetencer og muligheder for yderligere udvikling
inden for den overordnede ramme, som udgøres af uddannelsesplan og undervisningsplan.
Fortællingen som metode har et sådan potentiale .
3

Vi kender alle sammen fortællinger. De er som regel fængende, fordi de bliver
formidlet levende og personligt. Og fordi de omhandler mennesker i konkrete
situationer, som man kan se for sig. Fortællingen har altså denne evne til at
spejle et menneskes konkret levede liv og de erfaringer, der gøres i forskellige
sammenhænge, hvor hverdagen udfoldes. Fortællingen kan også synliggøre
både en helhed og det individuelt unikke hos den, man fortæller om. Alt sammen egenskaber, som er ønskelige, når man skal beskrive den unges læring og
udvikling på STU uddannelsen.

Hvordan
konstruerer vi
fortællingen?

3) Se også Broström, Stig og Thorleif Frøkjær (2006): Fortællingen som dokumentations- og evalueringsmetode, Kroghs Forlag.
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Hvordan konstruerer vi fortællingen?

En midte

De enkelte historier om den unges liv og udvikling kalder vi praksisfortællinger.
En væsentlig intention med praksisfortællinger er at fremstille eleven anerkendende og som et handlende individ, der efter bedste evne kan og vil tage ansvar for sit liv.
Praksisfortællinger er kendetegnet ved ikke at være tilfældige historier fra
hverdagen, men historier udvalgt på grund af undervisernes fokus på noget bestemt. Ligeledes rummer praksisfortællinger den unges arbejde med at mestre
udfordringer og tilegne sig nye forståelser og færdigheder. Netop det, der knytter sig til læring og udvikling.

Handlesekvenser, som følger af hinanden – hvad sker der?
Og hvad sker der videre - fordi der arbejdes med et bestemt mål
for øje?
Hvem gør noget? Hvad siges der?

En slutning
Hvad sker der til sidst? Hvad er der opnået med handlingen – en
slutsituation med en ny kvalitet?

En praksisfortælling udgøres af en række faste elementer.

Hvad er pointen? En forandring, hvor eleven har gjort noget på en
ny måde, med en anden forståelse? Eller hvor eleven har forholdt sig
til de andre på en anden måde end sædvanligt?

Praksisfortællingens elementer
Der er én eller flere vigtige hovedpersoner
Personerne skaber handling gennem det, de gør og de aktiviteter,
de er involveret i

Praksisfortællinger bliver til på baggrund af
iagttagelser

Handlingen udspiller sig inden for en ramme, en kontekst, en scene
Handlingen retter sig mod opnåelse af et mål, dvs. der stræbes efter
noget
Personerne udfører handlingen ved hjælp af særlige redskaber og
metoder; man kan kalde dem midler

		

En fortælling er desuden karakteriseret ved at udgøre en helhed med en begyndelse, en midte og en afslutning. Det er i forhold til disse orienteringspunkter
elementerne konstrueres, ligesom en fortælling altid rummer en pointe.

En begyndelse
Indledningen – hvad handler historien om? Og hvorfor fortælles den?
Konteksten – hvem, hvad, hvor og hvornår?
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Praksisfortællinger kommer ikke ud af den blå luft. Praksisfortællingen er en
konstruktion, der er blevet til på baggrund af iagttagelser – underviserens iagttagelser. Den unge iagttages i de rammer, hvor læring skal finde sted som resultat af underviserens tilrettelæggelse af rammer for læring.
Iagttagelserne sker, mens underviseren er involveret i det pædagogiske læringsarbejde. I en periode på fx 10 minutter iagttager underviseren eleven og
skriver sine observationer ned så levende, konkret og detaljeret som muligt.
Nogle observationer fanger dialoger så præcist ind som muligt, andre beskrivelser har mere stikordsagtigt præg. Måske suppleres en iagttagelse af en direkte
henvendelse til eleven, hvor der spørges til hans eller hendes meninger og intentioner. Som skriveform benyttes hverdagssprog.
Iagttagelsen begynder med det fokuserede blik. Blikkets fokusering fastlægges
efter, hvad det er for en information, man er ude efter.
Det er målene, der skaber fokus. Hvis det er elevens tilegnelse af forståelser, så
er det mod dette ens blik som underviser er rettet, dvs. mod sprog, forklaringer
og respons på dialog. Hvis det drejer sig om det sociale samspil, så indstiller
man blikket på interaktion med andre, hvem der tager initiativ, hvad aktørerne
er sammen om, hvilke konflikter eller løsninger, der viser sig og så fremdeles.
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Det vigtige er at lave beskrivelser – ikke tolkninger. En tolkning er, når man
skriver, ”de unge havde det godt med hinanden”. Eller ”han forstod pludselig,
hvad sundhed drejede sig om”. Beskrivelser er, når man - som var man et kamera, der optog begivenheder - skriver, hvad man ser udefra, dvs. man går
ikke ind som en forfatter i fortællingens personer og giver personerne følelser,
med mindre de fortæller dem højt.

Fra iagttagelser til praksisfortællinger
Som fortællingens konstruktør er man nu nået til den fase, som kræver tålmodighed og øvelse, indtil der er opnået fortrolighed med at lave praksisfortællinger. Nu gælder det bevægelsen fra iagttagelser til den færdige fortælling. Imellem disse er der en nødvendig opgave, som handler om bearbejdning og ’let’
analyse.
•

Læs beskrivelser af iagttagelser igennem. Suppler gerne med tekst, der
hvor der erindres flere detaljer – stemninger, udtryk, redskaber.

•

Søg pointer.

•

Led efter episoderne – handlingens elementer.

•

Organiser begivenhederne i en begyndelse, en midte og en slutning

•

Skriv historien, idet historien bindes sammen til en meningsfuld helhed, og
samtidig holder sammenhæng mellem det, der blev iagttaget, og det, historien skal fortælle.

Analyseskema at sætte fortællingen
ind i en pædagogisk
sammenhæng

Praksisfortællingen er ikke en sand historie i objektiv forstand, på den måde, at
den kan ’verificeres’ af andre. Men den er sand på den måde, at det er fortællerens oplevelse og perspektiv, komponeret over en meningsgivende begivenhed,
som også andre, der oplevede den, kan nikke genkendende til.
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Analyseskema – at sætte fortællingen ind i
en pædagogisk sammenhæng
Til at støtte bevægelsen fra iagttagelser til konstruktion af en praksisfortælling
kan følgende analyseskema anvendes.
1. Måle områder

2. Refleksion:

3. Analyse:

Uddrag af nedskrevne

Vinkling og bearbejdning af udvalgte

iagttagelser

refleksioner

Personlige kompetencer
- at deltage selvstændigt og
aktivt i samfundslivet

Den tredje kolonne er en analysekolonne, hvor fortælleren kobler sin faglige
forståelse til iagttagelserne og ”forklarer”, hvordan hun/han opfatter disse.
Hvad er det altså, set fra en faglig vinkel, der sker i den udvalgte situation?
Feltet under de tre kolonner er her, hvor den færdige praksisfortælling præsenteres. Den oprindelige nedskrevne iagttagelse gengives her, efter at fortælleren
har ’ordnet’ sine data, som dels er beskrevet i afsnittet ”Fra iagttagelser til praksisfortællinger” – dels er blevet fokuseret via analyseskemaet kolonne 2 og 3.
Analyseskemaets punkter 5-7 gøres til genstand for fælles refleksion i undervisernes faglige fællesskab – og resultatet af disse drøftelser skrives ind i skemaet. I afsnittet ”At gøre fortællinger til fælles refleksion og drøftelse” gives
inspiration til, hvordan det faglige fællesskab kan benytte analyseskemaet til
fælles refleksion og drøftelse.

Eksempler på konstruktion af praksisfortællinger

Sociale kompetencer
- at indgå i sociale sammenhænge og få et selvstændigt og
aktivt fritidsliv

Eksempel 1: Udvikling af sociale kompetencer

Faglige kompetencer
- at anvende i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer

Fra iagttagelse til praksisfortælling: Hvad er iagttagelsens genstand
og område?

4. Praksisfortælling

En ung mand skal arbejde med at etablere gode sociale relationer, fordi han er præget af tidligere negative
oplevelser, som netop har gjort relationsdannelse til et problem for ham. Hans problemer med at indgå i relationer bliver en barriere for, at han kan lære og udvikle sig personligt og socialt. Underviseren er opmærksom på,
at han skal opbygge en god relation til den unge, før der kan ske læring og udvikling. Det er et mål, at relationsopbygningen mellem lærer og elev kan få eksemplarisk betydning for elevens videre udvikling af relationer.

Indledning
Midte
Slutning
5. Hvad lærte eleven?

6. Hvor ser vi progression?

1. Måle områder:

2. Refleksion:

3. Analyse:

Uddrag af nedskrevne iagttagelser

Vinkling og bearbejdning af
udvalgte refleksioner

7. Hvad skal der ske herfra?
Målområde-fokus; Aktiviteter; Bestemmelse af fysiske rammer; Deltagerkreds; Læringsformer;
Metodiske principper

Personlige kompetencer
- at deltage selvstændigt og
aktivt i samfundslivet
Sociale kompetencer

Skemaet er bygget op om tre kolonner

- at indgå i sociale sammenhænge og få et selvstændigt
og aktivt fritidsliv

Jeg banker på døren til hans værelse. Jeg
er opmærksom på at virke positiv og glad.
Han lukker mig ind. Jeg er inde på hans
privatsfære, så vi tager det stille og roligt.
Det er ham, der bestemmer.

Den første kolonne afspejler de mål, der i en STU angives som de centrale. Det
er disse måleområder, som det pædagogiske arbejde skal udfolde sig omkring.

Alt roder – som om der var kastet en
bombe på værelset. Man kan ikke se gulvet
for ting.

Den anden kolonne er en hjælpekolonne, idet fortælleren, der sidder med sit
materiale foran sig – de nedskrevne iagttagelser – kigger efter udsagn og tegn,
der matcher 1. kolonnens måleområder. Sådanne udsagn og tegn placeres i kolonne 2 ud for de respektive måleområder.

Jeg har lyst til at rydde op, men jeg er meget bevidst om, at det er X, der bestemmer,
så jeg spørger om lov før jeg gør noget;
”Må jeg flytte de tallerkener, der står her
på stolen”?

Vi får en god relation,
Jeg tror, det er min tilgang til
ham, der gør, at han er glad,
når vi er sammen.
Jeg er sikker på, at det betyder
noget, at jeg er på hans område
uden at bestemme noget.

Faglige kompetencer
- at anvende i uddannelseseller beskæftigelsessituationer
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Eksempel 2: Udvikling af faglige kompetencer

4. Praksisfortælling
Indledning:
Jeg havde en ung gut, der skulle have undervisning. Han var rigtig nervøs for det. Vi havde fundet ud af, at
han havde haft nogle meget svære konflikter med en voksen på sin tidligere arbejdsplads. Og jeg er jo en voksen, som skal ind på en ung guts værelse, så jeg var også meget spændt på, hvordan han ville reagere på det.
Midte:
Jeg kommer over til ham, positiv og glad. Han lukker mig ind. Jeg er inde på hans privatsfære, så vi tager det
stille og roligt. Det er ham, der bestemmer. Alt roder – som om der var kastet en bombe på værelset. Man kan
ikke se gulvet
Jeg har lyst til at rydde op, men jeg er meget bevidst om, at det er X, der bestemmer, så jeg spørger om lov til
selv de mindste ting; ”Må jeg flytte de tallerkener, der står på stolen”?

Fra iagttagelse til praksisfortælling: Hvad er iagttagelsens genstand
og område?
Lenes faglige mål i uddannelsesplanen udfoldes i en undervisning med overvejende praktiske færdigheder –
frem for de faglige, fordi det vurderes at være her, Lene har sine udviklingsmuligheder.
Der arbejdes med emnet kost, som en del af boundervisningen og undervisningen har dermed også sociale
kompetencer som et delmål.
1. Måle områder

Vi rydder ganske lidt op, og så tuller jeg af igen. Sådan fortsætter vi et par gange – og jeg kommer lige så
stille ind på ham.

3. Analyse:

Uddrag af nedskrevne iagtta-

Vinkling og bearbejdning af ud-

gelser

valgte refleksioner

Personlige kompetencer

Slutning:
Jeg tror, det er min tilgang til ham, der gør det, for han har haft problemer på alle de arbejdspladser, han har
været på. Jeg har ham jo kun 1½ time om ugen, men jeg kan mærke at han er rigtig glad, når vi er sammen.
Jeg er sikker på, at det betyder noget, at jeg er på hans område uden at bestemme noget.
Nu efterfølgende er han faktisk glad for boundervisningen. Han spørger, hvornår han skal have det næste
gang, og han fortæller vidt og bredt om det. Han har fortalt mig mange ting om de breve han har skrevet om
de trælse oplevelser, han har haft.

- at deltage selvstændigt og
aktivt i samfundslivet
Sociale kompetencer
- at indgå i sociale sammenhænge og få et selvstændigt og
aktivt fritidsliv

Så jeg tror, det var tilgangen, der gjorde forskellen. Vi passede godt sammen.
5. Hvad lærte eleven?

6. Hvor ser vi progression?

Eleven lærer at han kan have tillid til andre –
konkret til underviseren, og herefter til de andre i
boundervisningen og generelt på skolen.
Eleven lærer, at det er ham, der bestemmer over sin
privatsfære. Han har så at sige definitionsretten over
det, der er hans. Han ser sig anerkendt og respekteret af andre.

Eleven bliver glad for relationen til underviseren; han
kan slappe af og får overskud til at se boundervisningen
som noget positivt, der hjælper ham videre.
Han efterspørger boundervisning – hvornår skal jeg
have det næste gang?
Han fortæller om sin boundervisning til andre.
Han viser underviseren de breve han har skrevet om det
negative, han tidligere har oplevet.

Faglige kompetencer
- at anvende i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer

Vi skal tilbage til skolen. Og der
kommer mange flere elementer ind
i planlægningen af frugtsalaten. Der
kommer også noget ind om hygiejne – også noget om sociale kompetencer, der kan udvikles.

Lene finder billeder af sund og
usund kost i blade, og klipper dem
ud for at bruge dem til plancher.
Vi dykker endnu mere ned i emnet
og fokuserer på nogen af kostrådene. Vi kigger på frugt og grønt og at
man skal have 6 stk. om dagen.
Der skal laves indkøbsliste med ingredienserne, og Lene får sin seddel
med én ting, som hun skal købe.
Hun skal købe bananer. Vi går alle
sammen op i butikken og hun har
den opgave at finde sin vare i butikken og betale varen ved kassen.

7. Hvad skal der ske herfra?
•
•
•
•
•
•

2. Refleksion:

Målområde-fokus
Aktiviteter
Bestemmelse af fysiske rammer
Deltagerkreds
Læringsformer
Metodiske principper

Det vi gør, er at vi hele tiden snævrer emnet ind – gør det mere og
mere konkret, så hun kan tage det
ind i sit tempo. Vi går altså fra, at
man skal gøre sig nogen tanker, at
man skal planlægge noget, og så
skal man handle.
Så vi er startet op med de her tanker; hvad skal vi lave med den her
frugt? Vi finder ud af på klassen, at
vi skal lave frugtsalat og sammen
finder vi ud af, hvad der skal i den.
I forløbet tager vi billeder.
Efterfølgende behandler vi billederne
sammen med Lene. Og finder ud af,
hvad vi har lavet og hvad hun har
lært.

4. Praksisfortælling
Indledning
Det er en undervisningssituation, som tager afsæt i en undervisningsplan og en årsplan.
Vi har en ung pige, Lene, hvor vi arbejder med praktiske færdigheder. Det faglige viger lidt for de praktiske
færdigheder, for det er her, den unge har sine udviklingsmuligheder.
I årsplanen har vi et emne, der hedder kost, som en del af boundervisningen, der er delt op imellem individuel,
gruppe- og fælles undervisning.

Fortsættes på næste side.....
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Midte
Inden for kost arbejder vi med Lene omkring sund og usund kost. Og det gør vi på den måde, at Lene finder
billeder af sund og usund kost i blade, og klipper dem ud for at bruge dem til plancher. Det foregår i grupper.
Så dykker vi endnu mere ned i emnet og fokuserer på nogen af kostrådene. Vi kigger på frugt og grønt og at
man skal have 6 stk. om dagen.
Der skal laves indkøbsliste med ingredienserne, og Lene får sin seddel med én ting, som hun skal købe. Hun
skal købe bananer. Vi går alle sammen op i butikken og hun har den opgave at finde sin vare i butikken og
betale varen ved kassen.
Vi skal tilbage til skolen. Og der kommer mange flere elementer ind i planlægningen af frugtsalaten. Der kommer også noget ind om hygiejne – også noget om sociale kompetencer, der kan udvikles.

Kaptitel 2 og de følgende kapitler: små konstruerede elevhistorier fra
hverdagen, der kan krydres med billeder og illustrationer. Vi kalder dem praksisfortællinger.
Sidste kapitel: et afsluttende kompetencepapir, der udtrykker elevens opnåede kompetenceniveau – summen af udviklingshistorien.
For den unge selv – og for underviserne og andre støttepersoner i den unges
liv – giver Fortællingen anledning til at forstå forløbet som et tidsmæssigt sammenhængende hele og til at iagttage progressionen over tid.

Slutning
Det vi gør, er at vi hele tiden snævrer emnet ind – gør det mere og mere konkret, så hun kan tage det ind. Vi
går altså fra, at man skal gøre sig nogen tanker, at man skal planlægge noget, og så skal man handle.

5. Hvad lærte eleven?

6. Hvor ser vi progression?

Lene lærer at udføre enkle handlinger, når hun præcist
ved, hvad opgaven er. Opgaven gøres overskuelig og
enkel og derved kan Lene overskue den.
Lene lærer at koble fra det meget konkrete til det mere
abstrakte, som her sund kost.
Lene lærer at udføre opgaven i forskellige kontekster –
i skolekøkkenet og i butikken. Handlinger i begge kontekster bidrager til løsning af den samlede opgave.

Lene bliver i stand til at forstå hvad sund kost konkret betyder, når hun kobler billeder af frugt og
grønt – sat op i en planche.
Lene lærer at bidrage – i samarbejde med de andre
elever – til at fælles ret, frugtsalat.
Lene lærer at koble hygiejne sammen med køkkenarbejde.
Lene tilegner sig en mere abstrakt forståelse af sund
kost ved at arbejde isoleret med enkeltdelene.

7. Hvad skal der ske herfra?
•
•
•
•
•
•

Målområde-fokus
Aktiviteter
Bestemmelse af fysiske rammer
Deltagerkreds
Læringsformer
Metodiske principper

Hvordan bliver de enkelte praksisfortællinger til én
samlet fortælling
Med dette materiale gøres undervisernes dokumentation af små elevhistorier til
kapitlerne i den samlede fortælling om den unges 3-årige uddannelsesforløb;
det vil sige, at den samlede fortælling bliver til Fortællingen om den unges udviklingshistorie.
For hver elev skabes en fortælling – en bog – bestående af:
Første kapitel: den aftalte uddannelsesplan for ungdomsuddannelsen og en
startbeskrivelse af eleven.
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Dokumentation løftes ind i det faglige
fællesskab

Dokumentation
løftes ind i det
faglige fællesskab

Formålet med dette inspirationsmateriale er som sagt at give forslag til, hvordan underviserne i deres faglige fællesskab kan arbejde konkret med at dokumentere elevernes progression i forhold til den læring og udvikling, der sker
som resultat af det pædagogiske arbejde.
Det er inspirationsmaterialets tilgang, at dokumentation og vurdering af elevernes progression ikke foretages uafhængigt af undervisernes faglige fællesskab.
En undervisers praksisfortælling bliver konstrueret med udgangspunkt i denne
undervisers oplevelse og perspektiv på iagttagelser af eleven. Men det væsentlige er, at praksisfortællingerne ikke stopper her – og fx blot bliver sat ind i den
unges bog – ”Fortællingen om den unges udviklingshistorie” – uden at fortællingen er blevet gjort til genstand for de andres refleksioner og medinddragelse.
Der er to begrundelser for denne tilgang:
1. Praksisfortællinger skal medvirke til at skabe en fælles reflekteret drøftelse af stedets pædagogiske praksis og STU uddannelser – og derved
skabe organisatorisk læring og koordineret praksis. Gennem fælles drøftelser gøres det faglige fællesskabs kvalitetsforståelse eksplicit og synlig
for medlemmerne af fagfællesskabet. Og det har videre den vigtige betydning, at skolen efterhånden klædes på og opøves i at kunne formidle
god praksis over for de eksterne samarbejdspartnere, bl.a. kommunens
sagsbehandlere, som medvirker til at bevilge den unges ophold på uddannelsesinstitutionen. Sagsbehandlerne bliver præsenteret for klare resultater af den unges tilknytning til uddannelsesinstitutionen.
2. Praksisfortællinger, som gøres til fælles drøftelse i fagfællesskabet og
løftes væk fra den individuelle underviser, gør det pædagogiske arbejde
med de enkelte elever til et fælles ansvar og opgave. Når en praksisfortælling gøres fælles – udvikles der en samtidig fælles forståelse af: (a)
hvor elevens udviklingsniveau aktuelt er og; (b) i hvilken retning, dvs.
med hvilke aktiviteter og mål, der arbejdes med den pågældende elev.
Viden om begge dele er med til at understøtte en koordineret praksis i
forhold til den enkelte elev, som gør, at eleven ikke ’udsættes’ for indsatser, der i bedste fald arbejder i flere retninger og værste fald går imod
hinanden.

At gøre fortællinger til fælles refleksion og drøftelse
Alle medarbejdere, som har dokumentationsansvar og indgår i planlægningen af
det pædagogiske arbejde, skal være forpligtede til i løbet af en nærmere aftalt
periode at indsamle erfaringer, dvs. datamateriale fra iagttagelser om udvalgte
elever, således at der løbende sikres fortællinger om alle elever, rettet mod uddannelsens forskellige mål.
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Praksisfortællingerne gøres fælles, hvilket kan ske med inspiration i
følgende flow:
1. Underviseren læser sin fortælling op eller synliggør den for alle via en
projektor.
2. Underviseren fortæller om sin oplevelse og det, som skete i den valgte
begivenhed.
3. Fagfællesskabet stiller spørgsmål til fortællingen for at skærpe deres forståelse af det fokus, fortælleren har anlagt.
4. Sammen reflekterer fagfællesskabet over, hvad det er for en læring eleven opnåede og sammenstiller denne med, hvor eleven i øvrigt er ’nået
til’. Der gøres refleksioner til tidligere praksisfortællinger indenfor samme
måleområde eller historier fra hverdagen, som andre i fagfællesskabet
har oplevet. Disse sidste gør den aktuelle praksisfortælling ’tykkere’ –
med flere detaljer og uddybninger og disse kan skrives til i analyseskemaets punkt 6: Hvor ser vi progression?
Fagfællesskabets vurdering af elevens opnåede læring skrives ind i analyseskemaets punkt 5: Hvad lærte eleven?
5. Fagfællesskabet identificerer – i praksisfortællingen – elevens (nye) ressourceområder som de byggesten, der er vigtige at bruge fremadrettet.
6. Fagfællesskabet overvejer, drøfter og lægger planer for det videre pædagogiske arbejde. Hvad skal eleven lære i den nærmeste tid? Og indenfor
hvilke måleområder skal det ske? Hvordan skabes de bedste rammer –
dvs. aktiviteter, fysiske rammer, deltagerkreds, læringsformer og metodiske principper – for, at det kan ske?
Resultater af drøftelser af flowets punkt 5 og 6 skrives ind i analyseskemaets punkt 7: Hvad skal der ske herfra?
7. Med afsæt i en anerkendende og lærende tilgang reflekterer fagfællesskabet over, hvad gruppen har lært om sin egen praksis.
8. For at sikre, at fagfællesskabet kommer rundt om alle modellens faser
kan det være en god idé at udpege ”dagens tovholder”. Tovholderen skal
ikke selv have en praksisfortælling på dagsordenen. Tovholderen har til
opgave at sikre flow og beslutninger i forhold til den tidsramme, der er
opstillet. Tovholderfunktionen anbefales at gå på skift, så alle mærker,
hvad det indebærer at sikre fremdrift, holde tiden, stoppe diskussioner
og nå til beslutninger. Over tid vil et fagfællesskab opøve kompetencer til
at komme omkring flere praksisfortællinger på ét møde.
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Praksisfortællinger kan inddeles i forskellige
fortælletyper
1. Solskinshistorier – hvor eleven spiller hoved- og helterollen og den unges mestring lyser ud af historien.
2. Vendepunktsfortællinger – hvor fortælleren lader sig overraske af noget
usædvanligt, som får afgørende betydning for elevens læring og udvikling, noget vi ikke plejer at se eller vidste om eleven; det kan være, at
eleven tager et ikke forventet udviklingsmæssigt hop.
3. Succesoplevelser – hvor underviserens pædagogiske arbejde er i fokus,
dvs. hvordan underviseren arbejder for at få den unge til at ændre adfærd.
4. Vanefortællinger – er ofte negativt ladede, prægede af vanetænkning om
eleven – og uden at den voksnes betydning for elevens adfærd og handlemåder bliver inddraget.
Som fortæller – og for fagfællesskabet som helhed – kan viden om disse fortælletyper skærpe blikket på, hvilke fortælletyper man benytter sig af.
Med målet om at dokumentere en progression af elevens læring og udvikling, er
det særligt fortælletyperne 1 og 2, der må stræbes efter.

Nedenstående case er eksemple på en solskinshistorie
Andreas har en elev, der hedder Emil. Andreas beskriver Emil som ”lidt irriterende”, fordi han altid afbryder, når andre taler. Selv oplever Andreas det,
når han skal give en fælles besked til eleverne og så konstant bliver afbrudt
af Emil, som lige skal ……
Det sker også i andre situationer udover undervisningen, og konsekvensen
for Emil er, at de andre bliver irriterede på ham. Han kan ikke lytte til andre
– kan ikke lade andre få plads til at tale, men afbryder konstant for selv at
tale. Og det får han masser af negativ respons på.
Det er som om ingen, som er sammen med Emil, kan få fred og ro i hovedet til at koncentrere sig. Emil bliver irriterende for alle.
Andreas ser, at han må gøre noget, inden Emil ender med at blive helt isoleret fra de andre unge, der ikke orker, at han fylder så meget. Så næste
gang det sker ude på værkstedet, aftaler Andreas med Emil:
”Hør her Emil, det er for træls, at du afbryder hele tiden! Hvis du vil sige
noget til mig eller spørge mig om noget, så kommer du hen til mig, står
ved siden af mig og rækker hånden op sådan her” – viser Andreas.
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Det system har så kørt et stykke tid – og det virker faktisk.
Nu kan Emil stå der med fingeren i vejret, for han ved, at Andreas har set
fingeren og de har en aftale om, hvad fingeren i vejret betyder. Imens har
Andreas ro til at koncentrere sig om det han skal hjælpe de andre unge
med – og som han blev afbrudt i. Og herefter er han klar til at vende sig
mod Emil og høre, hvad han vil.
Der er sket det nu, at det har bredt sig til de andre værksteder, og hjemme
ved Emil selv hos forældrene har de også indført signalet med fingeren i
vejret.
Det er en lillebitte ting, siger Andreas, men det har fået stor betydning for
Emil. Han oplever, at han ikke længere er den, de andre bliver så irriterede på.

Fortælletype 3, succesoplevelser, er ikke ’forkert’, men det er værd at være
opmærksom på, at fokus ligger på underviseren frem for eleven. Underviserens tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde har afgørende betydning for
elevens læring og udvikling. Derfor er denne fortælling ikke uvæsentlig, men
– igen – når fokus i dette inspirationsmateriale er at dokumentere elevens udvikling, så kan man øve sig i at underordne underviserens arbejde i fortællingen
og i stedet bringe fokus på elevens resultater, dvs. dreje fortællingen, så eleven
står i forgrunden og underviseren mere bliver den væsentlige medspiller for
elevens ”solskin” og ”succes” – som solskinshistorien ovenfor.
Og endelig er der fortælletype 4, vanefortællinger; dem bør der arbejdes for at
luge ud i. Sådanne fortællinger er ikke i overensstemmelse med en intention
om at ville fremstille eleven anerkendende og som et handlende individ, der efter bedste evne kan og vil tage ansvar for sit liv – men for en tid kan have brug
for støtte og pædagogisk stillads. Vanefortællinger er dog vigtige som øjenåbnere for den pædagogiske praksis til at tænke kreativt og anderledes.

Nedenstående case er eksempel på konsekvensen af en vanefortælling om eleven - men også om vanefortællingen som en øjenåbner for underviseren

Jeg havde en ung pige, som havde gået på STU i 1½ år; så røg hun ud i
noget misbrug og kom helt ud af systemet.
Men pludselig var hun tilbage igen i STU’en, hvor hun kom på en køkkenlinje. Jeg oplever hende som aggressiv og uinteresseret i køkkenet.
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Hun siger godt nok nogen gange, at ”hun vil sgu ikke lave mad”. Men jeg
hører det ikke. Og der går sådan et halv års tid, hvor hun jævnligt siger,
”Jeg vil altså aldrig arbejde i et køkken!”
Og det er først dér, jeg hører hende.
Og jeg tænker ”hold da op, hvad er det, pigen siger”?
Det var jo bare tilfældigt, at hun blev placeret på den her linje. Og så er
det, vi snakker om, hvad hun gerne vil. Hun havde lyst til at lære noget
dansk, så hun kom i praktik på faglinjen og fandt ud af, at det var dér, hun
ville være.
Så for at det kunne lade sig gøre, skulle vi indkalde UU vejleder og sagsbehandler til et møde, hvor det kunne blive skrevet ind i uddannelsesplanen.
Da det var på plads fik vi sat en masse ting i gang; og hun fik sin læseundervisning.
Historien er en reminder til mig selv om, at jeg ikke havde lyttet til hende.
Jeg var simpelthen for længe om at høre, hvad hun sagde.
Der var nogen, der havde taget beslutningen for hende. Og jeg havde ikke
lyttet til hende.
Med den nye plan, blomstrede hun. Hendes vredesudbrud forsvandt. Det
stoppede, det med at gå og smække med døren.
Det var en helt anden pige.

Fortællingen er eksempel på en vanetænkning om pigen; hun ryger ud i misbrug, måske har hun gjort det før? Hun er ustabil og uselvstændig. Hun skal
placeres på køkkenlinjen. Det bliver hun.
Hun protesterer med modstand og aggressivitet. Men hun bliver ikke hørt.
Hvorfor gør hun ikke det?
Fordi man ’kender’ hende og ’ved’, at sådan er hendes reaktionsmønster.
Der sker først noget afgørende, da underviseren stopper op og lytter til, hvad
pigen egentlig siger – og i øvrigt har sagt hele tiden.
Oplevelsen får eksemplarisk værdi for underviseren, som gør den til en reminder til sig selv om at lytte til den unge. Underviseren ser og erkender den voldsomme indskrænkning i pigens udviklingsmuligheder, som denne vanefortælling
om den unge har udgjort.
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Lederen som ansvarlig for at sikre praksisfortællinger
og refleksionsrum
For at sikre ’produktion’ af praksisfortællinger og ved igennem samkonstruktionen
at gøre de enkelte praksisfortællinger fælles, er det helt afgørende, at skolens leder ser mening og værdi i metoden og skaber de støttende strukturer for dette.

Støttende strukturer er:
1. Prioritering af ressourcer til både udarbejdelse af praksisfortællinger og
gennemførelse af refleksionsmøder. Det er ikke en selvfølge, at der skal
tilføres flere ressourcer, men at der sker en prioritering i forhold til den
samlede opgaveportefølje og dernæst en fælles ’forhandling’ af, hvordan
gennemførelsen skal håndteres i hverdagen.
2. Faglig støtte til at udarbejde praksisfortællinger og gennemførelse af refleksionsmøderne, indtil kompetencerne er oparbejdet på såvel individniveau og i fagfællesskabet.
3. Efterspørgsel og opmærksomhed fra lederen på, at praksisfortællingerne
produceres, drøftes og indfrier intentionen med dokumentationsarbejdet.
Og en parathed til at håndtere udfordringer og uforudsigelige virkninger
af et (nyt) målrettet pædagogisk arbejde med at dokumentere elevens
progression.
4. I overgangen, indtil der opnås en effektiv praksis, kan man huske på,
at den hidtidige praksis omkring dokumentation af elevernes læring og
udvikling også var forbundet med besvær og vanskeligheder. Det var jo
netop den slags problemer, der var incitamentet til at gå i gang med det
aktuelle udviklingsarbejde. Ved målrettet at træne den ny praksis – tilsat
en god portion tålmodighed – så vil det lykkes at implementere en bedre
tilstand, end den, før det pædagogiske arbejde blev sat i gang.
Og endelig er det vigtigt at betone, at udviklingen af denne praksis, netop har
taget sit udgangspunkt i behovet for at skabe et bedre dokumentationsgrundlag
for dialogen mellem STU forløbets aktører.
Det vil sige, at resultaterne af den nye kvalitetssikring af progression og dokumentationen af denne skal formidles fra lederen videre ud i systemet til den
kommunale myndighed og den sociale forvaltning. Kvalitetsløftet til dokumentation af STU elevens progression skal synliggøres overfor UU vejleder og sagsbehandlere, som et nyt og kvalitativt styrket grundlag for samarbejdet om og med
den unge STU elev.
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