Vi præsenterer:

Doku:SEN
Dokumentation af ungdomsskolevirksomhed gennem
Statistik, Evaluering og Narrativer

Af Cristina Bremholm og Louise V. Hansen

Den landsdækkende ungdomsskolestatistik har siden slutningen af 2012
været igennem en længere udviklingsproces for at kunne følge med tidens
reformer samt give et mere retvisende
og validt billede af ungdomsskolernes
virkelighed (spor 1).
Derudover har Ungdomsskoleforeningen i samarbejde med Undervisningsministeriet søsat et udviklingsarbejde,
der skal supplere og sætte ord på de
tal, statistikken fremkommer med
gennem en mere kvalitativ og narrativ
dokumentationsform (spor 2).

Hvorfor Doku:SEN?
Betegnelsen Doku:SEN dækker over
begge de to spors arbejde. Samtidig
er det nyt ord, som forhåbentlig får
folk til at stoppe op, undre sig og tage
sig tiden til at finde ud af, hvad det
dækker over.
Dette er en bevidst strategi fra Ungdomsskoleforeningen og Undervisningsministeriets side af. Et forsøg på
at italesætte rammen for dokumentationsarbejdet og derved undgå gamle
associationer. Derigennem forsøger
vi at skabe et nyt rum for udvikling
og grundlaget for et fælles sprog for
dokumentation af ungdomsskolernes
virksomhed.

Hvad er Doku:SEN?
”Doku” henviser til ”Dokumentation
af ungdomsskolevirksomhed”, mens
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akronymet ’SEN’ er sammentrækningen af Statistik, Evaluering og Narrativer.
Når det hele sættes sammen står
Doku:SEN for ”Dokumentation af ungdomsskolevirksomhed gennem Statistik, Evaluering og Narrativer”, hvor
statistik redegør for output (spor 1),
mens evaluering og narrativer sætter
ord på outcome (spor 2).

Output og Outcome
Output er de produkter og aktiviteter,
som ungdomsskolen tilbyder de unge.
Hvorimod outcome er de ændringer,
ungdomsskolen søger at opnå ved at
tilbyde de unge aktiviteter og produkter.
Hvis en ungdomsskole eksempelvis
vil gøre de unge (mere) bevidste om
demokratiet og dets betydning for
samfundet, er dette et outcome. For
at opnå dette outcome, kan ungdomsskolen beslutte at starte et ungeråd
i kommunen, lave elevrådskurser og

arranger besøg på rådhuset og af ungdomspolitikere (output).

Hvordan Doku:SEN?
Ungdomsskolestatistikken er fortsat
under udvikling. Ved indberetning i
august 2015 for skoleåret 2014/15 vil
der være et større fokus på ungdomsskolernes rolle i folkeskolereformen.
Derudover vil vi begynde at se på,
hvordan vi får den nye Kombineret
Ungdomsuddannelse inkorporeret.
Spor 2 bevæger sig i 2015 ind i en
ny fase, hvor den går fra at være et
pilotprojekt (for yderligere oplysninger se blad nr. 1 2014) til at være et
fast element, der på sigt skal supplere
statistikken (spor 1). Pilotprojektet afsluttes i januar med en erfaringsdag. I
marts 2015 er der introduktion for nye
skoler, der har lyst til at være en del
af det fortsatte udviklingsarbejde med
en mere kvalitativ og narrativ dokumentationsform.

Doku:SEN står for dokumentation af ungdomsskolevirksomhed gennem
Statistik, Evaluering og Narrativer.
Statistik redegør for output (spor 1), mens evaluering og narrativer sætter ord på outcome (spor 2).
Output: “Hvad vi gør”, altså hvilke aktiviteter, vi har, og antal af unge,
der er igennem
Outcome: “Hvad er forskellen?”, altså hvilke kompetencer og læring
opnås via aktiviteterne.

