Samtaler om Uddannelse er en podcastserie fra forældreindsatsen Ditbarnsfremtid.
dk, der er finansieret af regionerne. I snart et år har forskere og vejledere
samarbejdet med Ditbarnsfremtid om at udvikle 14 podcastepisoder. De
første episoder er især målrettet forældre, og de nye episoder er målrettet
udskolingselever. Alle episoder lægger op til mange spændende diskussioner, da de
rummer klassiske dilemmaer og meget ærlige fortællinger fra unge, der har valgt vidt
forskellige ungdomsuddannelser.
Vi har inviteret unge i studiet til en snak om at gå den lige eller snoede vej, om tvivl
og tilfældigheder. Om at turde kaste sig ud i det ukendte – og om fordomme og
forventninger fra omgivelserne. Der er også fokus på, hvordan de unge jonglerer
fritid, venner og skole, da det kommer bag på mange, hvor krævende det kan være
at gå på en ungdomsuddannelse. Alle de medvirkende afslutter podcast med gode
råd til de unge, der skal til at vælge uddannelse.
Vejledere kan bruge podcastserien i den kollektive vejledning – både fysisk og
virtuel. Derudover kan vejledere bruge podcast i gruppevejledning og i den
individuelle vejledning, da det kan være nemmere at tale ud fra andre end én selv.
Udskolingslærere kan bruge podcastserien i det obligatoriske emne Uddannelse og
Job. Udskolingslærere kan bruge podcastserien i det obligatoriske emne Uddannelse
og Job.

ADGANG OG UDSTYR
Det er optimalt, hvis eleverne lytter til podcast, inden I mødes i klassen eller
virtuelt. I kan fx give eleverne en hjemmeopgave og bede dem om at abonnere
på podcastserien Samtaler om Uddannelse.Samtaler om Uddannelse. Apple og
Google er gratis apps, men mange unge har allerede Spotify eller Itunes. I kan
lytte til podcastserien fra disse apps: ITunes/Apple Podcast - Spotify - Player FM RSS - Google - Pocket Casts - Listen Notes eller Amazon. På hjemmesiden https://
ditbarnsfremtid.dk/podcast/ er der også gratis adgang til podcast i 2020. I 2021 vil
der kun være adgang til podcastserien fra en af ovenstående apps.
De kan bruge deres mobil, airpods eller PC og et headset. Ellers kan I vælge en
podcast, som I lytter til sammen med klassen.

EKSEMPEL PÅ OPGAVER TIL GRUPPEARBEJDE OG SELVSTÆNDIGE
REFLEKSIONER
I samarbejde med vejledere har vi udarbejdet nogle eksempler på opgaver og
spørgsmål, som er oplagte at bruge sammen med podcastserien.

FÆLLES OPSAMLING
Spørg ind til budskaber, dilemmaer, omvalg (finde nye veje), bristede drømme,
afbrud, gå den lige vej, tvivl, tilfældigheder, fordomme, gå egne veje, mod – turde
kaste sig ud i det ukendte, forventninger til sig selv men også fra omgivelserne,
udveksling og efterskole mv.

Vælg en eller flere podcast, lyt og fortæl din klasse, hvad den
handler om.
• Hvilke budskaber og dilemmaer, synes I, er vigtige?
• Har podcasten sat nogle tanker i gang - eller gjort jer
nysgerrige på uddannelser, I ikke kender?
Hver gruppe præsenterer de vigtigste dilemmaer og budskaber
i den podcast, de har valgt. Temaer som fritid og venner er
oplagte dilemmaer, for hvad betyder det, at ens venner måske
skal gå en anden vej?
Bed eleverne om at formulere tre gode råd til unge, der skal til
at vælge uddannelse - og evt. et par gode råd til forældrene,
så de kan tale med deres forældre om, hvordan de kan komme
på banen. Lad dem komme med bud på, hvordan de selv kan
blive mere afklarede, i forhold til egen uddannelse. Hvem de
taler med om uddannelse?
Hvis I har mere end 1 time med klassen, kan eleverne arbejde
i grupper, hvor de selv vælger 1-2 podcast og taler med deres
grupper i 15-20 min. Efterfølgende kan de fremlægge for
klassen i ca. 2 min.
GRUPPEARBEJDE
Når I danner grupper, er det en god idé, at eleverne har lyttet til den samme podcast,
så de på den måde kan samarbejde om at nå frem til budskaberne. Lav derfor
grupperne, når eleverne har lyttet til podcast. Er der for mange, der har lyttet til den
samme podcast, kan i lave flere grupper, der arbejder med samme podcast.
Hvis det ikke er muligt at lave gruppearbejde, kan eleverne enten sidde hver for sig
eller gå en tur, imens de lytter til podcast og skiver noter på deres mobil.

SPØRGSMÅL TIL
PODCAST?

HVILKE BUDSKABER
HØRTE I?

HVILKE TANKER
SATTE DET I GANG
HOS JER?

VIRTUEL VEJLEDNING
Du kan bruge de samme spørgsmål i den virtuelle vejledning, men her er et par gode
råd til eksekveringen, når den udelukkende er virtuel.
1. Send en besked ud til eleverne ca. 1 uge inden, I skal mødes, og fortæl hvad
vejledningen kommer til at handle om og hvad tid de skal være klar. Husk at
sende en reminder ud dagen inden.
2. Sørg for, at de har downloaded en gratis app og allerede abonnerer på ”Samtaler
om Uddannelse”. Det tager ikke lang tid at finde eller downloade, men I sparer
tid i klassen, hvis de har lyttet til en eller flere podcasts, inden I mødes.
3. Husk, at alle er på ”mute” (undtagen de elever der skal fremlægge), når I går i
gang.
INFORMATION TIL FORÆLDRE
Kort efter, I har afviklet kollektiv vejledning med jeres klasser, er det oplagt at sende
sende en mail til forældrene, hvor I beskriver, hvad I har arbejdet med i klassen
med en opfordring om, at de også selv lytter til podcasten. På den måde får de
noget at tale om derhjemme, og forældrene får en indsigt i, hvad deres børn bliver
præsenteret for. Flere episoder er netop målrettet forældre – og hvordan de kan
støtte deres børn i processen.
ditbarnsfremtid.dk

