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Om forløbet
Formålet med forløbet er at give eleverne mulighed for at tilegne sig praksisnær viden
via lyd som et alternativ til skrift og video. De fire episoder trækker dagligdagens
udfordringer fra arbejdet i butikkerne ind i skolen og bidrager dermed med
autenticitet, udvikling af faglig identitet og karrierelæring.
Christina Mose Kirk Osted og Klaus Dalgaard Nielsen fra Tietgen Business
besøger tidligere og nuværende elever i Elgiganten og JYSK samt andre med indsigt i
og erfaringer med at arbejde i en butik og hører om, hvorfor det både er fascinerende
og udfordrende, hvad man skal kunne, og hvordan elever kan realisere sine drømme
om en fremtid indenfor detail.
Podcasten skal ses i sammenhæng med iBogen: Uddannelsesspecifikke fag af
Mathias Wodarka m.fl., Systime, 2020.
Podcastsen består af fire episoder, der hver fokuserer på et særligt aspekt af arbejdet i
detailbranchen. I iBogen er der udviklet opgaver, der lægger op til, at eleverne under
og efter lytning reflekterer over, ”at om seks måneder, så er jeg derude i butikken”!
De fire episoder er lavet som en føljeton med en rød tråd, men indholdsmæssigt kan
de godt stå alene. Der opfordres til tværfagligt samarbejde med fx afsætning,
erhvervsinformatik, jobsøgning og praktikpladssøgning.

Afvikling
Forløbet har en estimeret samlet varighed på 8-10 timer.
1) Send følgende link til eleverne med podcasten. Eleverne lytter til podcasten som
lektie og forud for undervisningen. Gør gerne eleverne opmærksomme på de opgaver,
de efterfølgende skal arbejde med, så de ved, hvad de skal være særligt
opmærksomme på under lytningen.
2) Til hver episode er der et kort lydklip, der kan afspilles på klassen som startskud til
dialog og de efterfølgende opgaver i grundbogen. Find de korte lydklip her.
3) På klassen kan eleverne arbejde med forskellige elevinvolverende opgaver i iBogen
fx: refleksion, research, diskussioner, rollespil, quiz. Find opgaver til hver episode her.
4) Afrund gerne undervisningen med at undersøge grundbogen for yderligere viden
om temaet.
5,1) Til testskoler: Podcasten er i gang med at blive testet i projektet ”Den didaktiske
podcast”, hvor elever giver feedback på, hvordan det er at lære via podcast. Hvis din
skole er med som testskole, skal du i slutningen af timen huske at udlevere et
spørgeskema til eleverne. Link til spørgeskemaet ligger i dokumentet ”Test - køreplan” i
Microsoft Teams, som du finder i kanalen ”Testskoler”.
5,2) Hvis du ikke er med som testskole, har du mulighed for at få eleverne til at
evaluere deres arbejde og udbytte af podcasten via evalueringsrammen i iBogen.
Temaer
Podcastsen består af følgende episoder, der behandler hvert sit tema:
1) Fra drøm til virkelighed
2) Den besværlige kunde
3) Vend ryggen til kunden
4) Kunsten at fange fremtiden
I det følgende beskrives de enkelte episoder, og der linkes til de tilhørende opgaver i
iBogen.

Episode 1: Fra drøm til virkelighed
I denne episode skal du høre om Line Lindenstrøm,
Store Manager i JYSK i Odense, og hvordan hun har gjort
sin drøm om at blive Store Manager til virkelighed. Line
nævner i podcasten, at ”det med bøger” ikke lige var
hende, da hun skulle vælge uddannelse. Men hvordan er
hun så blevet Store Manger, og hvilke kompetencer har
hun skullet bruge for at nå dertil? Lyt med og find også
ud af, hvilke kompetencer dine elever kan bruge for at
gøre deres drømme til virkelighed. Varighed: 19:46.

Når eleverne lytter til episoden, bliver de blandt andet klogere på:
Jobsøgning, personlige og faglige kompetencer samt ledelse.

Læringsmål
Ved at lytte og arbejde med de tilhørende opgaver til episoden, har eleverne
mulighed for at tilegne sig følgende viden, færdigheder og kompetencer jf.
bekendtgørelsen

Lydbid til oplæg
Afspil evt. et kort lydklip som oplæg til dialog og opgaveløsning på klassen.
Find lydbid fra episoden her

Arbejdsopgaver
I denne episode kan eleverne arbejde med refleksionsopgaver, research og
diskussion. Se forslag til opgaver her.

Grundbogen
Fra drøm til virkelighed giver faglig mening i sammenhæng med:
Modul 3 - trin 15: Jobsøgning

Episode 2: Den besværlige kunde
I denne episode hører vi om Mathias Schack Schmidts
hverdag som andetårselev i Elgiganten i Odense. Her
skal du høre om, hvordan han håndterer forskellige
kunder, men også om hvorfor Mathias brænder for sit
arbejde. Du skal desuden møde handelslærer og
tidligere varehuschef i Elgiganten Jesper Østerbye og
høre hans oplevelser i detailbranchen. Varighed: 22:24.

Når eleverne lytter til episoden, bliver de blandt andet klogere på: Kundekontakt,
kundetyper, konflikthåndtering og salgstrappen.

Læringsmål
Ved at lytte og arbejde med de tilhørende opgaver til episoden, har eleverne
mulighed for at tilegne sig følgende viden, færdigheder og kompetencer jf.
bekendtgørelsen

Lydbid til oplæg
Afspil evt. et kort lydklip som oplæg til dialog og opgaveløsning på klassen.
Find lydbid fra episoden her

Arbejdsopgaver
I denne episode kan eleverne arbejde med rollespil, refleksionsopgaver og
research. Se forslag til opgaver her.
Grundbogen
Den besværlige kunde giver faglig mening i sammenhæng med:
Modul 4 - trin 16: Det personlige salgsarbejde

Episode 3: Vend ryggen til kunden
I denne episode kan dine elever høre om, hvordan en
detailbutik arbejder med GDPR. I interviewet fortæller
Mathias, som I mødte i episode 2, hvordan han bruger
kundedatabasen i Elgiganten – og hvorfor han vender
ryggen til, når kunden skal indtaste visse oplysninger. I
skal også lytte til jurist Vicky Bender Lorenzen, der
fortæller om de regler og love, der gælder for sikker
håndtering af oplysninger samt registrering af kunder.
Varighed: 24:04.

Når eleverne lytter til episoden, bliver de blandt andet klogere på:
Persondataforordningen/GDPR, og hvordan dine elever som medarbejdere skal
forholde sig til dette i det daglige arbejde i butikken.
Læringsmål
Ved at lytte og arbejde med de tilhørende opgaver til episoden, har eleverne
mulighed for at tilegne sig følgende viden, færdigheder og kompetencer jf.
bekendtgørelsen

Lydbid til oplæg
Afspil evt. et kort lydklip som oplæg til dialog og opgaveløsning på klassen.
Find lydbid fra episoden her

Arbejdsopgaver
I denne episode kan eleverne arbejde med lyttefokus og quiz.
Se forslag til opgaver her.
Grundbogen
Vend ryggen til kunden giver faglig mening i sammenhæng med:
Modul 2 - trin 10: IT-politik og -sikkerhed

Episode 4: Kunsten at fange fremtiden
I denne episode fortæller Line om sin tro på fremtiden –
også for den fysiske butik. Line mødte I i episode 1, hvor
hun fortalte om sin drøm og vejen til at blive Store
Manager i JYSK. Lyt til episode 4 og få mere viden om
onlinesalg og webshops, samt hvad Line gør som Store
Manager for at tilpasse den fysiske butik til fremtiden.
Varighed: 21:28.

Når eleverne lytter til episoden, bliver de blandt andet klogere på: E-handel,
webshop, omnichannel og forbrugerlovgivning.

Læringsmål
Ved at lytte og arbejde med de tilhørende opgaver til episoden, har eleven
mulighed for at tilegne sig følgende viden, færdigheder og kompetencer jf.
bekendtgørelsen

Lydbid til oplæg
Afspil evt. et kort lydklip som oplæg til dialog og opgaveløsning på klassen.
Find lydbid fra episoden her

Arbejdsopgaver
I denne episode kan eleverne arbejde med lyttefokus og refleksion.
Se forslag til opgaver her.

Grundbogen
Kunsten at fange fremtiden giver faglig mening i sammenhæng med:
Modul 5 - trin 23: Afsætning via elektroniske medier

Vil du vide mere om podcast i undervisningen?
Ønsker du at vide mere om podcastmediets muligheder og begrænsninger, så har CIU fået Peter
Holmboe, lektor ved UC Syd, til at lave en vidensopsamling omkring podcast i undervisningen:
Hvad virker, og hvad virker ikke? I tre videoer fortæller Peter om historien bag podcasting,
hvordan du kan bruge podcast i undervisningen, og hvad du ifølge forskningen bør være
opmærksom på. Se mere her.

Om podcasten
Podcasten er udviklet som led i CIU’s projekt “Den didaktiske podcast". I projektet udvikles
der podcast til alle fire hovedområder på EUD i samarbejde med lærere og elever fra
erhvervsskoler og flere forlag, herunder Systime. Projektet er støttet af Region Syddanmark.

